
Aanvraag tot deelname

Straat Nr

Postcode Stad 

Tel Email (publiek) 

Contactpersoon 

GSM E-Mail

Website 

Stand n°

Landcode

Commerciële naam 

FORMULE “WALL” (hoogte 3 m)
Verlichting (2 spots per lopende meter), belettering galerie/kunstenaar/ontwerper

       3 lopende meter wand (opp. 4,5 m2)  - 1.245 euro
       4 lopende meter wand (opp. 6 m2)  - 1.660 euro
       5 lopende meter wand (opp. 7,5 m2)  - 2.075 euro
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Maak uw keuze
(Voor meerdere standen aanmelden is mogelijk, de uiteindelijke selectie gebeurt door het comité van curatoren)

FORMULE “ROOM”
Oppervlakte 4x4 m (8 lopende meter wand, hoogte 3 m) 
Verlichting (5 spots), belettering galerie/kunstenaar/ontwerper

Aantal kamers:                  x  3.550 euro/kamer 
 

FORMULE “DESIGN SQUARE”
Oppervlakte 3x3 m
Verlichting (2 spots), belettering galerie/kunstenaar/ontwerper

Aantal Design Squares:                  x  1.450 euro/Design Square

FORMULE “KIOSK” 
Beschikbare oppervlakte 1,5 m2, verlichting (1 à 2 spots),
belettering galerie/kunstenaar/ontwerper  
prijs op basis van het aantal geplaatste objecten

Aantal objecten:                  x  375 euro/object

FORMULE “RACK SHELVES”  
Beschikbare oppervlakte 1,5 m2, beschikbare breedte afhankelijk van het object, 
verlichting (1 à 2 spots), belettering galerie/kunstenaar/ontwerper. 
prijs op basis van het aantal geplaatste objecten 

Aantal objecten:                  x  375 euro/object
Paraaf



GOEDKEURING VAN DEELNAME

Uw ‘Aanvraag tot deelname’ wordt geëvalueerd door het comité.
Een definitieve aanvaarding krijgt u uiterlijk 1 maand na ontvangst van uw volledige aanvraag.

TOEVOEGEN BIJ UW AANVRAAG

-   Lijst van de vertegenwoordigde kunstenaars/ontwerpers
-   2 foto’s van de werken als eerste selectie, voorzien van alle credits

Uw Aanvraag zal bij de curatoren worden voorgelegd na ontvangst van bovenvermelde stukken..

pagina 2/2

Organisatie 

Ingevulde aanvragen indienen:

per email naar:  content@ba-df.be

per post naar: IJV-IFAS vzw 
  Familie van Rysselberghedreef 2
  9000 Gent
  Belgium

Foto’s kunnen desgevallend via wetransfer worden 
verstuurd naar voormeld email-adres.

Datum 

Naam

Handtekening 

Deze aanvraag omvat twee pagina’s. De eerste pagina is voorzien van een paraaf. 
Indien u deze Aanvraag digitaal stuurt dan is deze automatisch rechtsgeldig.  
De organisatie stuurt u een bevestiging van ontvangst.

· Het indienen van deze ‘Aanvraag tot deelname’ door de kandidaat-deelnemer heeft een officieel karakter en vormt een verbintenis om deel te nemen aan de Belgian Art & Design Fair 
(BA&DF). Dit volgens de algemene voorwaarden (verkrijgbaar op aanvraag) en waarvan kennisgenomen door de kandidaat-deelnemer. 
· Betalingsvoorwaarden: Na de definitieve aanvaarding ontvangt u een voorschotfactuur. De saldofactuur wordt u eind juli toegestuurd. Beide facturen zijn te betalen op de vermelde 
vervaldag.
· Indien de organisatie genoodzaakt zou zijn de data van de beurs te verschuiven, zullen eerder vermelde data automatisch worden aangepast.
· In geval van geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd.

Sales executive: Ann Rommelaere
+32 475 73 27 46
ann@ba-df.be  

IJV-IFAS vzw and DECOTIS bv
Headoffice: Fam. Van Rysselberghedreef 2 bus 6 - 9000 Gent

STANDAARD INBEGREPEN BIJ ELKE FORMULE:

- Inschrijvingsrecht inclusief dossierkosten
- B.A. verzekering / deelnemer
- Uw gegevens, omschrijving en beelden op de website van de beurs
- Vermelding op social media (posts en crossposts)
- Vermelding op het bezoekersplan
- Ingangsbadges voor exposanten
- Fysieke of digitale VIP uitnodigingen (waaronder voor de openingsavond)
- Fysieke of digitale uitnodigingen voor uw klanten/relaties

Bedrijfsnaam 

Facturatiegegevens

Adres Nr 

Postcode Stad 

Land 

BTW
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