
 

RESERVERINGSFORMULIER 

Bigtwin Bikeshow & Dealer Expo 2021 

Dit formulier betreft deelname als standhouder op de Bigtwin Bikeshow & Expo 2021 die plaats vindt op 5,6 

en 7 november in Expo Houten in Houten. Om miscommunicatie te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk 

om dit reserveringsformulier volledig in te vullen. 

LET OP: Het kan zijn dat door de corona-maatregelen de beurs anders moet worden ingedeeld of dat er 

bepaalde eisen aan standhouders en/of bezoekers worden gesteld. Mocht dit zo zijn, dan stellen we u 

hiervan op de hoogte. 

 

Firmanaam:  ___________________________________________________________________________ 

BTW nummer:  _________________________________________________________________________ 

Straat:  _______________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats:  _____________________________________________________________________ 

Land:  ________________________________________________________________________________ 

Contactpersoon:  _________________________________  dhr/mw 

Telefoon:  _____________________________________________________________________________ 

Website:  ______________________________________________________________________________ 

E-mail adres:  __________________________________________________________________________ 

 

Op de Bigtwin Bikeshow & Expo bieden wij de volgende producten en/of diensten aan  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

 

Bigtwin Bikeshow & Dealer Expo 2021 

 

STANDRUIMTE 

O  Hierbij reserveer ik een standruimte van  ......  m  x ......  m  = ...... m2  à  32,- = € ....................                      

LET OP: de vierkante meterprijs is EXCLUSIEF standbouw en stroomaansluiting/verbruik 

 

 Mijn stand ziet er als volgt uit:  

 O  eilandstand* (aan 4 zijden open, dus geen wanden)       

 O  stand heeft eigen achterwand  

 O  stand heeft eigen achterwand + 1 zijwand  

 O  stand heeft eigen achterwand + 2 zijwanden 

 O  de hoogte van mijn stand is ......  meter (max. 4 meter is toegestaan) 

* Vanwege de strikte eisen van de hal-indeling kan het zijn dat een eilandstand niet mogelijk is! 

PROFESSIONELE STAND 
Voor de Bigtwin Bikeshow maken wij gebruik van een professionele standbouwer. Hierdoor kunnen zij uw 

stand voordeliger bouwen. Voor meer info mail naar: bikeshow@bigtwin.nl of bel: 0345-520709. 

 

STANDAARD WANDEN EN SPOTS 
De standaard wanden zijn evenementenhekken en kunnen voor zowel de zij- als achterwand gebruikt 

worden. Ze zijn 3,5 meter breed en 3 meter hoog en grotendeels voorzien van zwart zeil. 

 
Hierbij bestel ik: 

O  ....... standaard wanden á 35,- per stuk 

O  ....... LED-spots á  26,- per stuk (minimaal 2 nodig voor stand van 3,5 x 3,5 meter) 

 

KRAAMPAKKET 
Een kraampakket bestaat uit 4 x 2 m2 vloeroppervlakte plus kraam, maar EXCLUSIEF stroom 

 

O  Hierbij reserveer ik ......  kraampakket(ten) à 230,- per stuk 

 

STROOMAANSLUITINGEN 
O  Stroomaansluiting per 230V / 1kW    62,- (stroompunt wordt gedeeld met buurman/vrouw) 

O  Stroomaansluiting per 230V / 3kW  123,-    

O  Krachtstroom 400V /16Amp /11kw  199,-     

O  Krachtstroom 400V / 32Amp /22kw 285,-    

O  Geen stroomaansluiting 

mailto:bikeshow@bigtwin.nl


 

 

Bigtwin Bikeshow & Dealer Expo 2021 

 

MEUBILAIR EN INTERNET 

Het huren meubilair en vaste internetaansluiting dient u rechtstreeks via de webshop te bestellen. Ga 

hiervoor naar: https://www.expohoutenwebshop.nl/  

 

STANDHOUDER(POLS)BANDJES  
De standhouderbandjes zijn gekoppeld aan het aantal vierkante meters die u reserveert.  

 

  Aantal gratis bandjes (4 dagen geldig) per standhouder: 

  Bij 0   t/m 8  m2 : max. 2 bandjes   Bij 36 t/m 50 m2 : max. 5 bandjes     

Bij 9   t/m 25 m2  : max. 3 bandjes   Bij 51 t/m 75 m2  : max. 6 bandjes     

Bij 26 t/m 35 m2  : max. 4 bandjes   Vanaf 76 m2   : max. 8 bandjes 

 

O  Hierbij bestel ik ...... stuks extra standhouderbandjes à 15,- per stuk (alle dagen geldig) 

 

 

RELATIEKAARTEN  
O  Hierbij bestel ik ...... stuks relatiekaarten à 10,- per stuk (1 dag geldig)  

(Deze kaarten zijn non-refundable en dienen vooraf besteld en afgerekend te worden) 

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW 

 

Ik verklaar tevens de bijgevoegde voorwaarden gelezen te hebben en ga hiermee akkoord. 

 

Naam: ____________________________________________________________________________ 

 

Datum: ________________________  Plaats: _____________________________________________ 

 

 

Handtekening:    

 

 

S.v.p. het volledig ingevulde formulier (3 pagina’s) ondertekend verzenden naar:  

Interbike Events B.V. 

Costerweg 3 

4104 AJ te Culemborg 

Nederland 

of mailen naar: bikeshow@bigtwin.nl 

Voor informatie kunt u bellen: 0031(0)345-520709 of 0031(0)6-28592976 

https://www.expohoutenwebshop.nl/
mailto:bikeshow@bigtwin.nl

