
Inschrijfformulier 
Organisatiebureau Plan Effect 
Van Reeuwijkstraat 40, 7731 EH OMMEN 
tel.: 0529-462332 
email: aline@planeffect.com 
www.planeffect.com 
 

www.crea-weekend.nl 
CREA WEEKEND VOORJAAR   

10 11 & 12 maart 2023 

     

 
Bedrijfsnaam  :________________________________________ KvK-nummer           : _________________ 
 
Contactpersoon :   dhr./mw.  Voornaam: _________ Achternaam: ______________________________ 
  
(Post)adres  : ____________________________________________________________________________ 
 
Postcode  : _____________________ Woonplaats : _____________________________________ 
 
Telefoonnr.  : _____________________ Website       : ______________________________________        
 
E-mailadres            : ____________________________________________________________________________ 
 

Bovengenoemde verklaart onder de omschreven bijgevoegde bepalingen en voorwaarden, deel te nemen aan  
CREA WEEKEND VOORJAAR HARDENBERG, te houden op  10, 11 en 12 maart 2023 in de Evenementenhal in Hardenberg.  
Hij/zij verklaart de volgende ruimtes/benodigdheden te huren (naar wens aankruisen):  
 

AANTAL OMSCHRIJVING HUURPLEK                                                               ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW 

 

KRAMEN inclusief dakje, rok, vloerbedekking, verlichting, standhoudersbadges en relatiekaarten. 

Stoelen zijn aanwezig, tafels kunnen worden gehuurd. 

……….. Handelskraam  (inclusief 8 relatiekaarten)                                                           afmeting 4 x 1 meter                  à € 240,- 

………… Combikraam (½ workshop, ½ verkoop)  (inclusief 6 relatiekaarten )         afmeting 4 x 1 meter                  à € 175,- 

………… Workshopkraam  (inclusief 4 relatiekaarten)                                                         afmeting 4 x 1 meter à € 105,- 

 

VLOEROPPERVLAK inclusief vloerbedekking, standhoudersbadges en 8 relatiekaarten (EIGEN STANDBOUW) 

………… afmeting:    …………. X ……………… meter = ………………….. M2.   Prijs per m2 30,-   

 

STANDBOUW incl. standbouw, vloerbedekking, verlichting, 2 standhoudersbadges en 8 relatiekaarten 

…………  afmeting:    …………. X ……………… meter = ………………. M2.   Prijs per m2 € 50,-  

 

STAND VOORKEUR:      

nr.     ………  

U kunt uw voorkeur voor een standnummer aangeven. De organisatie doet haar best uw 

wensen in te willigen. Mocht uw gewenste plaats al verhuurd zijn, dan zoeken wij in overleg 

met u een gepaste oplossing  

 

 OVERIGE ZAKEN      ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW 

O ........... Aftappunt stroom (maximaal 25 meter, 2KW gedeeld) à  52,50 

O ………… Aanleg elektriciteitsaansluiting (max 2 KW) à  107,50 

O ……….. Tafel(s) 120 x 80 cm. à 15,- 

O ……….. Tafel(s) 220 x 70 cm  à 20,- 

O ……….. Wifi à 85,-  
O …………Extra relatiekaarten à 6,-  
O ……….. Extra marktkraamplank à 10,- 
O ……….. Extra marktkraamlat à 5,- 
O …………Extra marktkraam staander à 10,-  

  



 
            

INFORMATIE OVER EVENTUELE WORKSHOPS / DEMONSTRATIES        

 

 

 

 

 

 

UITGEBREIDE PRODUCTOMSCHRIJVING                                                                                     

 

 

 
(producten die u hier niet omschreven heeft, mag u niet meenemen naar de beurs zonder toestemming van de organisatie)  

 

 

VERMELDING IN PROGRAMMABOEKJE 
 
Ondergetekende verzoekt als onderstaand in het programmaboekje/deelnemerslijst van Crea Weekend vermeld te worden 
(vermelding is gratis):  

 
Bedrijfsnaam:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Productomschrijving: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Let op: Graag ontvangen wij een korte tekst van enkele regels over uw bedrijf 
en producten en een mooie, kleurrijke vierkante foto (geen collage) voor 
gebruik op onze website en op de sociale media. Deze kunt u mailen naar 
aline@planeffect.com.  
 

Opmerkingen: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende zich bekend en akkoord met de Algemene 
Bepalingen en Voorwaarden van Plan Effect en van Crea Weekend  - zie bijlage bij dit inschrijfformulier.  
LET OP: STANDHOUDER DIENT ZICH TE ALLEN TIJDE TE HOUDEN AAN EVENTUELE COVID MAATREGELEN!!  
 

 
 
................................................................................................................................................................................. 
(plaats)   (datum)  (naam)                (handtekening/firmastempel)  
  
De persoon die ondertekent verklaart op de hoogte te zijn van de Algemene Bepalingen en Voorwaarden en 
financieel aansprakelijk te zijn namens bovenstaand bedrijf. 

 
 
DIT DEEL A.U.B. GETEKEND INZENDEN OF MAILEN NAAR ONDERSTAAND ADRES 

 

Organisatiebureau Plan Effect 
Van Reeuwijkstraat 40  7731 EH OMMEN      tel. 0529-462332     
E-mail:      aline@planeffect.com info@crea-weekend.nl 
Websites: www.planeffect.com www.crea-weekend.nl 
 
 

mailto:aline@planeffect.com


De Algemene Bepalingen en Voorwaarden kunt u behouden  

ALGEMENE BEPALINGEN & VOORWAARDEN CREAWEEKEND VOORJAAR 2023 
❖ De beurs is van vrijdag 10 tot en met zondag 12 maart 2023 dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur. 
❖ Organisatiebureau Plan Effect, hierna te noemen de organisatie, behoudt zich het recht voor bepaalde 

aanmeldingen zonder opgave van redenen niet te accepteren.  
❖ De deelnemer wordt als zodanig erkend, als het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de BTW, uiterlijk twee 

weken voor aanvang van de beurs is voldaan. Betaling van de huur van standruimte en bijkomende kosten dient 
te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij aanmelding binnen 15 dagen voor aanvang van de beurs 
dient het verschuldigde bedrag per omgaande aan de organisatie te worden overgemaakt. 

❖ Alle incassokosten voortvloeiende uit het niet tijdig voldoen van nota's zijn geheel voor rekening van de 
deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het door de deelnemer 
verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-.  

❖ Het opbouwen/inrichten van de gehuurde plek kan gebeuren op donderdag 9 maart van 08.00 tot 20.00 uur.  
❖ Het afbouwen van de gehuurde plek dient te gebeuren op zondag 12 maart tussen 17.00 en 22.00 uur. N.B.: Het 

is TEN STRENGSTE verboden op de laatste dag van de beurs, tijdens de openingsuren van de beurs te starten 
met het ontruimen/afbreken van de gehuurde plek. Wanneer u eerder dan 17.00 uur start met 
ontruimen/afbreken, brengen wij een boete van 100,- euro in rekening!  

❖ Er wordt van de standhouder verwacht dat het aanbod van de goederen overeenkomt met de gemaakte 
afspraken. Het is niet toegestaan om de gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren. 

❖ De organisatoren stellen zich niet aansprakelijk voor vermissingen en schade aan stand materiaal of goederen 
van deelnemers, dan wel voor ongevallen die deelnemers en hun medewerkers overkomen. De standhouder is 
verplicht zich te verzekeren tegen alle schade veroorzaakt aan derden, diefstal, brand en andere schade aan de 
geëxploiteerde artikelen of andere eigendommen van de deelnemer tijdens de opbouw, fair en de afbouw. Het 
terrein wordt ’s nachts afgesloten. 

❖ Deelname aan Creaweekend Voorjaar 2023 is geheel voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook. 

❖ De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan de ruimte waarin de beurs wordt gehouden, veroorzaakt door 
zijn toedoen dan wel door toedoen van medewerkers of toeleveranciers van de deelnemer. Schade die bij 
oplevering van de stand voorafgaand aan de beurs geconstateerd wordt, moet worden gemeld bij de 
organisatoren. Voor de schade die daarna geconstateerd wordt, is de deelnemer aansprakelijk. Bij het maken 
van schade is de deelnemer verplicht dit te melden bij de organisatoren. De schade wordt verhaald op de 
deelnemer. 

❖ Het is de organisatie voorbehouden om zonder opgaaf van redenen te besluiten Creaweekend geen doorgang te 
laten vinden. De deelnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte 
kosten. Alleen gewichtige omstandigheden geven de organisatie het recht om Creaweekend geen doorgang te 
laten vinden.  

❖ Indien de deelnemer het contract verbreekt langer dan 2 maanden voor aanvang van de eerste beursdag, is de 
deelnemer 50% van het deelnamebedrag als schadevergoeding verschuldigd. Indien de deelnemer het contract 
verbreekt 2 maanden of korter voor aanvang van de beurs, moet het volledige deelnamebedrag betaald worden. 

❖ Standhouders verplichten zich tijdens Creaweekend de stand ingericht en ‘bemand’ te houden tijdens de door de 
organisatie bepaalde openingstijden. Standhouders dienen hun stand schoon te houden en schoon op te leveren 
na afloop. U dient zelf uw afval mee te nemen.  

❖ Deelnemers met culinaire producten dienen zich te houden aan de regels en voorwaarden van de Keuringsdienst 
van Waren.  

❖ Folders, flyers en ander promotiemateriaal mogen alleen uitgereikt worden in de eigen stand. Het is niet 
toegestaan reclamemiddelen van een ander bedrijf in de stand uit te reiken aan bezoekers. 

❖ De deelnemer is verzekerd van standruimte als hij/zij binnen de gestelde betalingstermijn de stand huur heeft 
voldaan. Bij niet volledige betaling binnen de betalingstermijn kan de standhouder geen recht op standruimte 
doen gelden.  

❖ Aan de deelnemers worden 2 standhouders badges per stand toegekend. Deze badges kunnen onderling bij uw 
stand bemanning rouleren, deze zijn niet naam gebonden. Bij misbruik kunnen de badges onmiddellijk door de 
organisatoren worden ingetrokken.  

❖ Voor zijn relaties kan de deelnemer relatiekaarten bestellen tegen de gereduceerde prijs van € 5,- per stuk excl. 
BTW (normale entreeprijs: € 12,50 p.p.). 

❖ Er mogen geen artikelen en personen op zodanige wijze geëxposeerd worden dat ze in strijd zijn met de 
openbare orde, veiligheid en goede zeden. 

❖ In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie. N.B.: Afwijkende 
mondelinge overeenkomsten tussen deelnemer en organisatie, zijn pas dan geldig, wanneer de organisatie e.e.a. 
schriftelijk heeft bevestigd. 

❖ Wijzigingen onder voorbehoud  

 
LET OP: STANDHOUDER DIENT ZICH TE ALLEN TIJDE TE HOUDEN AAN EVENTUELE COVID 19 MAATREGELEN  


