Standhoudersinfo Leaseweb Texel Airshow, 4 augustus 2018
Geachte standhouder,
De 12de Texel International Airshow vindt plaats op 4 augustus 2018. Net
als tijdens de vorige edities worden weer een zeer aantrekkelijk programma
verwacht. De airshows trokken 15.000 - 20.000 toeschouwers en dit aantal
wordt ongetwijfeld dit keer wederom gehaald.
Naast de Vliegshow vindt een Static Show plaats. Deze Static Show
bestaat uit een groot aantal vliegtuigen en helikopters én een keur van
stands met de meest uiteenlopende luchtvaartproducten. De Static Show
begint om 09.00 uur en duurt tot einde airshow (17.00 uur). Tijdens de
Static Show worden ruim 200 vliegtuigen op Texel verwacht van deelnemers en bezoekers.
De show wordt geopend door een landelijk bekend persoon op luchtvaartgebied. Voor meer
informatie zie onze website www.leasewebtexelairshow.nl.
U wordt in de gelegenheid gesteld een standplaats te huren. De te verkopen producten
dienen echter niet te conflicteren met de sponsors van de Texel Airshow.
De kosten voor een standplaats zijn als volgt:
Een ruimte van 4 x 1,20 meter
€ 100,- ex. 21% BTW
Per extra meter
€ 25,- ex. 21% BTW
Extra stroom
€ 100,- ex. 21% BTW
Wanneer u geïnteresseerd bent, stuur dan bijgevoegd “aanmeldingsformulier stands
Texel Airshow 2018” volledig ingevuld bij voorkeur per email (info@texelairport.nl) op,
waarna de organisatie u gedetaileerde informatie zal bezorgen.
Met vriendelijke groet,
Ed & Mike de Bruijn
Stichting Texel Airshow
Postweg 120
1795 JS De Cocksdorp
Tel: 0222-311267
Fax: 0222-311250
Email: info@texelairport
Website: www.texelairshow.nl

Zie volgende pagina voor het

AANMELDINGSFORMULIER.

Aanmeldingsformulier stands Leaseweb Texel Airshow 2018
Organisatie/Bedrijf

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

Faxnummer

:

Emailadres

:

Soort bedrijf

:

Gewenste ruimte

:

Stand

:

Stroom gewenst

Eigen vervoer

:

:

О
О

Commercieel

(Prijs: € 100,- ex. 21% BTW)

Niet commercieel

(Prijs: € 50,- ex. 21% BTW)

x

О
О

Eigen stand

О
О

Ja

m

(standaard 4,00 x 1,20 m)

Stand huren
(€ 100,- ex. 21% BTW per stand))

Nee

О
О

Ja

О
О

Vrijdag 3-8

Kenteken 1:

Kent. 2:

Nee
(De parkeerkaarten worden tzt naar opgegeven adres opgestuurd.)

Aankomst

Aantal personen

:

Zaterdag 4-8

:

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier, sturen wij u nadere info toe met
betrekking tot de procedures alsmede de factuur.
Met vriendelijke groet,
Ed & Mike de Bruijn
Stichting Texel Airshow
Postweg 120
1795 JS De Cocksdorp

Tel:
Fax:

Website: www.texelairshow.nl

Email: info@texelairport.nl

0222-311267
0222-311250

