
 

 
                          Registratie als standhouder. 

  
       22 september 2021 van 12 tot 19 u  -    23 september 2021 van 10u tot 17u 

                    Kortrijk XPO  Doorniksesteenweg 216   B-8500 Kortrijk 

  
 

Standhouder  worden  :    

Vul  dan de onderstaande gegevens in. U zal door ons benaderd worden met de volgende stappen 

die u moet ondernemen om uw inschrijving te vervolledigen. 

 

Familienaam:___________________________________ voornaam:___________________________ 

Naam van uw bedrijf:_________________________________________________________________ 

Functie binnen bedrijf:________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:______________________ Gsm nummer:_________________________________ 

Mail adres:_________________________________________________________________________ 

 

Graag vernemen we welk bedrijf u wenst in te schrijven als standhouder. 

Uw bedrijf:_______________________________        BTW nummer:___________________________  

Straat en nummer:___________________________________________________________________ 

Postcode: _______________________ Gemeente:_________________________________________ 

Website:___________________________________________________________________________ 

Contactpersoon:_____________________________________________________________________ 

Tel:______________________________ mail:_____________________________________________ 

 

Omschrijf uw bedrijf 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Uw stand 

Een standaardstand heeft een oppervlakte van 3m op 3m. Modules kunnen enkel per 9m2 

vermeerderd worden! (voor meer informatie bel 0477/97.12.87 of geo@packcontact.com ) 

Opbouw en afbraak van de stand: 

o Ja. ik kan de stand opbouw op 22 september 2021 en afbreken op 23 september 2021 

o Neen, ik kan de stand niet opbouwen op 22 september 2021 en wens een alternatieve datum 

o Neen. ik kan de stand niet afbreken op 23 september en wens stockageruimte 

Nog enkele nuttige weetjes: 

Zijn de facturatie gegevens anders dan vermeld op de vorige pagina? Als dit zo is vragen wij u het 

onderstaande nog in te vullen: 

Naam bedrijf: ___________________________________________________________________ 

Straat en nummer: _______________________________________________________________ 

Postcode: ______________________Gemeente:_______________________________________ 

 

Voor u uw formulier instuurt ter goedkeuring 

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van de 

goederen van de standhouder of goederen van derden die zich voor, tijdens en na de beurs in de 

door hem gehuurde standruimte bevinden (tenzij in geval van bewezen fouten die in oorzakelijk 

verband staan met de geleden en bewezen schade). 

Ik ga akkoord met de bovenvermelde afspraken en bevestig hierbij mijn inschrijving als standhouder.  

Ik heb de privacy beleid gelezen en ga akkoord met de verwerking van de hierboven vermelde 

gegevens . 

Ik heb de richtlijnen omtrent het tegengaan van de verspreiding voor Covid-19 gelezen en ga hiermee 

akkoord. 

Handtekening      datum:        /        / 2021. 

 

Mail dit formulier door naar geo@packcontact.com  voor de afwerking van uw inschrijving. 
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