Beurs richtlijnen

Lees onderstaande regels door, zodat wij er samen een geslaagde beurs van kunnen maken.




















De beurs is geopend voor publiek van 11.00 tot 16.00 uur.
Indien je een stand besproken hebt en niet binnen 4 weken voor aanvang annuleert, blijft het
standgeld volledig verschuldigd. Bij annulering 1 tot 2 maanden voor de beurs ontvang je 50% van
het betaalde bedrag retour. Annuleer je meer als 2 maanden voor de beurs dan ontvang je het gehele
bedrag met aftrek van € 7,50 administratiekosten retour. Neem bij verhindering contact op met
Brigitte via info@justb-beurs.nl of 06-53532425. Samen bekijken we wat we kunnen doen.
Bij afname van het promotie exclusief pakket wordt er contact met je opgenomen zodat jezelf je
stand kunt kiezen uit de nog beschikbare plaatsen. De rest van de stands wordt naar ons inzicht
ingedeeld, ten tijde van de beurs kan er niet meer gewisseld worden.
Wij verwachten je tussen 9.30 en 10.00 uur om je stand in te richten.
Wij verzoeken je eerst binnen te melden. Daarna ontvang je je standplaats en kan je gaan inruimen.
Per stand zijn er 2 tafels en 2 stoelen, mits vooraf anders besproken.
Opbrengst van uw verkoop is 100% voor uzelf.
Er mag niet gerookt worden en er mogen geen zelf meegebrachte etenswaren worden genuttigd.
Bij elke tafel is een kleine ruimte vrij om spullen te plaatsen (banner e.d.).
Houdt allen rekening met elkaar en verdeel samen de ruimtes tussen de tafels en op de hoek.
Laat de gangpaden vrij, zodat het publiek ruimte heeft. De gangpaden en nooduitgangen dienen
vrijgehouden te worden is voor ieders veiligheid.
Ga niet eerder opruimen dan sluitingstijd 16.00 uur.
Laat je stand schoon en leeg achter. Het afval dien je zelf thuis af te voeren. Indien blijkt dat er
rommel op uw kraam achter blijft, zijn wij genoodzaakt om dit in rekening te brengen. Bij
binnenkomst krijg je van ons 1 vuilniszak.
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.
Wanneer u inschrijft geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens t.b.v.de
administratie en tevens dat u op de hoogte gehouden wilt worden omtrent de beurs.
De organisatie laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële of andere
doeleinden.

Hoe meer bezoekers er komen, des te meer kans heb jij voor promotie van je bedrijf en
verkoop van je spullen. Dus vertel het verder!




Word lid van onze Facebook-pagina (www.facebook.com/justbbeurs), deel en like onze berichten.
Zo bereiken we meer mensen.
Nodig je vrienden uit voor ons evenement!
Gebruik onze flyers en posters!

Just B beurs wordt georganiseerd door Brigitte van Heesch-Geurts, Coach bij Praktijk Brigitte.
Sonniusstraat 17 – 5384 JJ – Heesch – 06-53532425 – info@praktijkbrigitte.nl
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