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T R O U W E V E N T  T R O U W E N S

Eventueel stoelen/tafel, dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier. 
2 consumpties en lunch per persoon voor 2 personen.

Beurstijden
Zondag 18 september 2022 van 10.00-16.00 uur.

Opbouwen
Inrichten van de stand kan zondag vanaf 8.00 uur (grotere stands in overleg).

Uitruimen stand
Zondag na 16.00 uur. Het is niet toegestaan uw stand voor 16.00 uur leeg te ruimen.
Graag de stand voor 17.00 uur compleet leeg en schade vrij achter te laten.
Indien dit niet gebeurd worden de kosten op de standhouder verhaald.

Inbegrepen bij stand

Geef wel even op het inschrijfformulier aan of u deze lunch wilt afnemen.

Toelating
Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan dat meerdere bedrijven
één stand huren. Flyers uitdelen is alleen toegestaan in je eigen stand.
Het is niet mogelijk uw stand onder te verhuren.

Plaatsen
De organisatie wijst de standplaatsen toe.

Aantal bedrijven per categorie
Wij hanteren een maximum van 3 bedrijven per categorie.

Samen bieden we aanstaande bruidsparen een geweldige ervaring!

www.trouweventtrouwens.nl
Organisatie: 
Livingcoloursfotografie 
Seringenstraat 11
9421 SJ Smilde
06  23483454

Onbezorgde Trouwdag
De Veenties 3
7948 CR Nijeveen 
06 21533633

Email: info@trouweventtrouwens.nl
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Verzekering
De stand inrichting is niet verzekerd via de organisatie, hier bent u zelf
verantwoordelijk voor. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor
letsel of schade aan de standhouder en zijn medewerkers of de bezoekers van het
evenement. De organisatie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade
toegebracht door storm, brand of buitengewone omstandigheden.

Betaling
Uw betaling moet binnen 14 dagen na aantekening factuur worden voldaan.
Wanneer uw betaling niet tijdig is voldaan wordt uw deelname geannuleerd.

Uitstraling en verzorging
De organisatie verlangt van de standhouders dat hij/zij zich representatief opstelt en
de stand netjes op orde heeft.De standhouder spreekt de bezoeker netjes aan en heeft
respect voor mede standhouders. Het is niet toegestaan reclame te maken anders dan
voor uzelf.

Annulering
Annulering van uw stand kan alleen schriftelijk aangevraagd worden. Bij annulering tot
30 dagen voor het evenement zal 50% van de factuur worden voldaan. De factuur moet
volledig betaald worden bij annulering zonder schrijven, annulering binnen 30 dagen
voor aanvang van het evenement of wanneer u niet komt opdagen.

Overmacht
Indien het evenement door overmacht of buitengewone situaties (bijvoorbeeld ivm
aangescherpte richtlijnen ivm Covid-19), niet door kan gaan, blijft de standhouder
verplicht om de volledige kosten voor deelname te betalen. Of in ieder geval een
bijdrage in de tot dan gemaakte kosten. 

Samen bieden we aanstaande bruidsparen een geweldige ervaring!

www.trouweventtrouwens.nl
Organisatie: 
Livingcoloursfotografie 
Seringenstraat 11
9421 SJ Smilde
06  23483454

Onbezorgde Trouwdag
De Veenties 3
7948CR Nijeveen
06 21533633

Email: info@trouweventtrouwens.nl


