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INSCHRIJFFORMULIER Limburg Leads 
20 en 21 oktober 2021      

  

 

Bedrijfsnaam                                _______________________________________________________________________ 

Vestigingsadres     _____________________ Postcode ____________  Plaats  _______________________ 

Factuuradres (indien afwijkend) _____________________ Postcode ____________  Plaats _______________________ 

E-mail factuuradres  _______________________________________________________________________ 

BTW nummer*     _____________________Inschrijvingsnr. KvK/ondernemingsnr. ___________________       

*(Let op voor buitenlandse bedrijven. Bij het niet, of niet correct ingevuld BTW nummer zal automatisch BTW berekend worden. Wanneer BTW 
achteraf verlegd dient te worden, worden er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.)                                                                                                                                       
 

Contactpersoon en initialen: □  M □   V     ___________________________________ Functie _____________________ 

Telefoon        _____________________  E-mail ____________________________________ 

Website        ________________________________________________________________ 

Deelname (alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW) 

Deelname middels aangeklede presentatieruimte: € 190 per m² 
Moderne en open presentatieruimte welke turnkey wordt aangeboden, dat wil zeggen inclusief: Achterwand voorzien van Full colour print op 
maat, tapijt, meubilair (volgens pakket), pendelspot en een 2kw stroomaansluitingen (dagstroom) 
 

□   Optie A:  8 m²  (4 meter x 2 meter) 

                         Meubilair: Statafel + 2 krukken 
□   Optie B: 16 m² (4 meter x 4 meter) 

                        Meubilair: Statafel + 2 krukken, afsluitbare balie met extra kruk 

□   Optie C: 24 m² (6 meter x 4 meter) 

                        Meubilair: Lange tafel met 6 stoelen, afsluitbare balie met kruk en een lage zit twee stoelen met tafel 

□   Optie D: (groter dan 24 m²)  Gewenste stand afmeting (Lengte x breedte) ________ meter x ________ meter = ________ m² 

Deelname middels kale meters: € 110 per m² 
Geen voorzieningen inbegrepen, alle voorzieningen kunt u bestellen in de webshop. Alleen professionele stands toegestaan 
 

□ Gewenste stand afmeting (Lengte x breedte) ________ meter x ________ meter = ________ m² 

Deelname MKB Straat Standruimte, Inclusief statafel met twee krukken, 2 kw stroomaansluiting, Achterwand voorzien van Full colour print 

op maat.  

□ MKB Straat 4 m² : € 750 

□ MKB Straat 8 m² : € 1500 
  

 

Deelname is inclusief :   - Entree netwerkborrel op woensdagavond (2 kaarten) 

- Bedrijfsnaam, profiel en logo op website 
- Toegang tot de matchmakingtool 
- Promotie in nieuwsbrief en online marketing 
- Mogelijkheid tot uitnodigen klantenbestand 
- Mogelijkheid tot organiseren relatieontvangst (out of pocketkosten niet meegerekend)  

 

 
Note: additionele huur zoals: extra stroomaansluitingen, parkeerkaarten, audiovisueel, tapijt, rigging etc. gaan via onze exhibitor services. Bij 
vragen neemt u contact op met es@mecc.nl Kijk ook in ons deelnemershandboek  voor gedetailleerde informatie. 
 

mailto:es@mecc.nl
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Marketing 
Ten behoeve van de marketingactiviteiten van Limburg Leads verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden. 

Hoofdreden deelname Limburg Leads 
 

□ Relatiemanagement  
      Netwerken met bestaande en nieuwe relaties 

 

□ Omzetverhoging  
      Direct sales en het genereren van leads 

 

□ Naamsbekendheid 
      Branding en/of product presentaties  

 

□ Werkgelegenheid  
      Werven van latent werkzoekende 

 

Sector 
Wij zijn vooral actief in de sector:  

 
______________________________________________ 
 

 
Thema 
De volgende thema’s sluiten goed aan op onze organisatie: 

 

□ Euregio 

□ Circulariteit 

□ Duurzaamheid 

□ Talent 

□ Innovatie 

□ Digitalisering 

 

 
 

Betalingstermijnen 
 

Tenzij anders bepaald in de ‘Deelnamevoorwaarden’ dient de betaling van de deelname, vermeerderd met de verschuldigde BTW, 

overeenkomstig het gestelde in Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden te geschieden in 2 termijnen en wel: 
1. 1e Voorschotfactuur van 25% over het totaal aantal vierkante meters waarvoor is ingeschreven +  binnen 21 dagen na datering van de 
voorschotfactuur (deze facturen worden vanaf 365 dagen voor de beurs verstuurd). 
2. 2e Voorschotfactuur van 100% (minus 25% van de 1e voorschotfactuur) binnen 21 dagen na datering van de 2e voorschotfactuur (deze facturen 
worden vanaf 60 dagen voor de beurs verstuurd).Vanaf 60 dagen voor de beurs worden er geen voorschotfacturen meer verzonden. Bij 
inschrijving minder dan 60 dagen voor de eerste opbouwdag van de beurs dient het verschuldigde bedrag gelijktijdig met de inschrijving, en in alle 
gevallen vóór de eerste opbouwdag volledig te zijn voldaan. 
      
 

Ondertekening 
 

Ondergetekende, rechtsgeldig onderstaande firma vertegenwoordigend, verklaart onder de bepalingen, omschreven in de voor de expositie 

geldende ‘Deelnamevoorwaarden’ alsmede het bijbehorend ‘Algemeen Reglement’ (zie www.Limburgleads.com) met welke voorwaarden 
hij/zij kennis heeft genomen en hierbij nadrukkelijk akkoord gaat, te willen deelnemen aan Limburg Leads 2021. 
 

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:   _________________________________________________________ 
  
Datum en plaats:      _________________________________________________________ 
 
 
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:  
 
 
 
 
 


