
 
 

 

Inschrijvingsformulier 
 ‘The Sense of Contact’ 

13 December 2017 
Beurs van Berlage, Amsterdam 

 
 

Bedrijf: __________________________________________________________________  

Contactpersoon: ___________________________________________________________  

Postadres: _______________________________________________________________  

Telefoonnummer: __________________________________________________________  

E-mail adres: _____________________________________________________________  

 
 

 
 Neemt deel met een Tabletop presentatie. 
 
De kosten bedragen  
 
 Leden FHI branches / MinacNed:  € 1.000 excl. BTW 
 Niet-leden:      € 1.750 excl. BTW 
 
 
Tabletop presentatie bestaat uit standruimte van circa 6 m² (tafel, 2 stoelen & 220 volt 
stroomaansluiting zijn aanwezig), een plaatsing van het bedrijfslogo op de website: 
http://www.senseofcontact.nl, toegang van twee man standpersoneel en 6 relatiekaarten ter 
waarde van 175 euro.  
 
SoC 19 vindt gelijktijdig plaats met de tweede dag van de International 
MicroNanoConference 2017 (MNC), in de Beurs van Berlage Amsterdam. De beursvloer van 
SoC staat in direct contact met de beursvloer van de MNC. 
 
Ondergetekende neemt deel aan Sense of Contact 19 verklaart de aan dit inschrijfformulier 
gehechte algemene voorwaarden van Sense of Contact 19 te hebben ontvangen, daarvan 
kennis te hebben genomen en aanvaardt de toepasselijkheid daarvan.  
 
 
S.v.p. retourneren aan  Handtekening 
 
FHI   
T.a.v. Susanne van Boxtel 
Postbus 366 
3830 AK  LEUSDENFax: 033 – 4616638 
 
e-mail: s.van.boxtel@fhi.nl   _______________________________  
 

 

http://www.senseofcontact.nl/
mailto:s.van.boxtel@fhi.nl


 
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME EVENT FHI  
 
ARTIKEL 1. DEELNAME, BETALING, ANNULERING 
1.1 Inschrijving voor deelname aan het event kan uitsluitend geschieden door middel van het 

inschrijfformulier van FHI. 
1.2 Deelname is op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen tot het maximum aantal deelnemers is 

bereikt. 
1.3 Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst. 
1.4 De deelnemer ontvangt 1 maand voor aanvang van het event de factuur voor de kosten van deelname. 
1.5 De deelnamekosten dienen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities te worden voldaan. 

Indien geen specifieke condities op de factuur zijn vermeld, zal de deelnemer binnen dertig (30) dagen na 
factuurdatum betalen. 

1.6 Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Onder ‘schriftelijk’ wordt ook elektronische 
communicatie begrepen. 

1.7 Tot 4 weken voor aanvang van het event bedraagt de annuleringsvergoeding 50% van het 
deelnamebedrag. Daarna zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.  

 
ARTIKEL 2. WIJZIGEN DATUM EN LOCATIE 
2.1 Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt FHI zich het recht voor de eventlocatie te wijzigen of het event te 

annuleren. De deelnemer ontvangt hierover uiterlijk vier weken voor het event bericht  
2.2 FHI kan in overleg met de deelnemers de voor het event vastgestelde datum wijzigen, dan wel besluiten 

een event geen doorgang te doen vinden. 
2.3 Indien het event geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer de reeds betaalde deelnamekosten terug. 
2.4 FHI is in geen geval aansprakelijk voor door wijziging of annulering van (de datum van) het event ontstane 

schade. 
 
ARTIKEL 3. PUBLICITEIT 
3.1 De deelnemer die zich via het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor het event wordt als zodanig 

vermeld in door FHI gedane communicatie-uitingen voor het event, bijvoorbeeld vermelding van de 
bedrijfsnaam op de website en deelnemersoverzichten. 

3.2 Na afloop van het event ontvangt de deelnemer het bezoekersbestand, met NAW-gegevens van het 
bedrijf, de naam van de bezoeker en het e-mailadres van de bezoeker, mits hiervoor expliciete 
toestemming is verkregen. 

 
ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID 
4.1 Goederen bevinden zich in de eventlocatie en op de bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de 

deelnemer. 
4.2 De deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard 

ook. 
4.3 De deelnemer is verplicht alle schade die FHI lijdt ten gevolge van een aan hem toe te rekenen 

tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze 
voorwaarden en/of overige voorschriften en aanwijzingen, te vergoeden. De deelnemer vrijwaart FHI ter 
zake voor aanspraken van derden, waaronder de eventlocatie. 

4.4 FHI is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer, zijn personeel 
of bezoekers, gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook 
inbegrepen, tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. 

 
ARTIKEL 5. BIJZONDERE GEDRAGSVOORSCHRIFTEN 
5.1 FHI stelt de indeling en grootte van de aan deelnemer ter beschikking gestelde expositieruimte vast. 
5.2 De deelnemer is gehouden van de hem toegewezen expositieruimte gebruik te maken op een wijze, die 

overeenkomt met het doel waarvoor hem deze is toegewezen. 
5.3 Het neerleggen en uitdelen van materialen (flyers, brochures, etc.) op cateringterrassen, tafels, balies en 

andere plaatsen buiten de expositieruimte van de deelnemer is niet toegestaan. 


