07–10januari
oktober 2021
2021
14–17
Floraliënhal, GENT
Floraliënhal,
Gent

Aanvraag tot deelname

Stand n°

Commerciële naam
Straat

Nr | N°

Postcode

Stad

Land
Tel
Algemene E-Mail
Website
Contactpersoon
GSM

E-Mail

Firma
Straat

Nr | N°

Postcode

Stad

Land
Tel
BTW
• Alle informatie i.v.m. de verschillende standformules vindt u in onze bijgaande presentatie bundel.
• Voor meerdere standen appliceren is mogelijk, de uiteindelijke selectie gebeurt door het comité van curatoren.
• In de bijhorende presentatiebundel (pag.17 t.e.m. 37) kan u de details inbegrepen bij de verschillende standformules raadplegen.
STANDAARD INBEGREPEN BIJ ELKE FORMULE:
• Inschrijvingsrecht inclusief dossierkosten;
• B.A. verzekering / deelnemer;
• Ingangsbadges:
2HTLY!IHKNLZ
+\IILSLRHTLY!IHKNLZ
:\P[L!IHKNLZ
>HUK!IHKNLZ
>HUK!IHKNLZ
;HWPQ[TLKP\TSHYNL!IHKNLZ
;HMLSZTHSSTLKP\TSHYNL!IHKNLZ
7SLPU!IHKNLZ
• Vermelding op website met pop-up venster voor beschrijving en opladen van 4 foto’s + tekst;
• Vermelding op het bezoekersplan en / of catalogus;
• Gratis reductiecode dewelke u onbeperkt en digitaal naar uw relaties kan uitzenden.
STANDAARD FORMULES:
aantal

standformule

omschrijving

prijs per eenheid

______
______
______

KAMER
DUBBELE KAMER
SUITE

Opp. 4 x 4 m. – 8 l.m. wand
Opp. 8 x 4 m. – 8 l.m. + 4 l.m. dubbel
Opp. 25 m2 (1/2 cirkel) – 8 l.m.

3.950,00 €
7.900,00 €
5.000,00 €

______
______

WAND 4
WAND 8

4 lopende meter wand
8 lopende meter wand

1.900,00 €
3.800,00 €

______
______

TAPIJT MEDIUM
TAPIJT LARGE

Opp. 2,5 x 2,5 m.
Opp. 3, 0 x 3,0 m.

1.250,00 €
1.900,00 €

______
______
______

TAFEL SMALL
TAFEL MEDIUM
TAFEL LARGE

Opp. 1,20 m. diameter
Opp. 1,50 m. diameter
Opp. 1,80 m. diameter

500,00 €
750,00 €
950,00 €

______

PLEIN

per object (max. 2)

lijntotaal

300,00 €
TOTAAL ex. btw
21% BTW
TOTAAL incl. btw
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07–10januari
oktober 2021
2021
14–17
Floraliënhal, GENT
Floraliënhal,
Gent
GOEDKEURING VAN DEELNAME
Uw ‘Aanvraag tot deelname’ wordt geëvalueerd door het comité van curatoren, die zich baseren op uw de inzending van uw dossier.
AAN TE LEVEREN INFO IN PDF VORM:
• Voorstel voor presentatie op de beurs (max. 250 woorden).
• Overzicht van tentoon te stellen werken/objecten/producten met foto’s voorzien van alle credits.
• Tekst over de tentoongestelde kunstenaar(s), ontwerper(s) en/of product(en) (max. 250 woorden).
• Tekst over de motivatie + geschiedenis van de deelnemer (max. 250 woorden).
• Lijst van de vertegenwoordigde kunstenaars/ontwerpers/producten.
• Algemene prijscategorie van de werken/objecten/producten.
• Max. 10 algemene beelden van tentoonstellingen/presentaties en/of werken/objecten/producten voorzien van alle credits.

Naam
Datum
Handtekening

Handtekening vooraf gegaan door gelezen en goedgekeurd
Indien u deze Aanvraag digitaal stuurt dan is deze automatisch rechtsgeldig.
De organisatie stuurt u een bevestiging van ontvangst.

Aanvragen dienen terug gestuurd te worden naar:
voor kunst:
voor design:

aanvraag-art@ba-df.be
aanvraag-design@ba-df.be

· Bij het indienen van deze Aanvraag gaat de kandidaat-deelnemer akkoord met de betaling van de passende fee, zoals aangegeven in bijhorende presentatiebundel (p. 58).
Als de organisatie uw betaling van de factuur heeft ontvangen, zullen de curatoren uw aanvraag behandelen.
Ç,LUKLÄUP[PL]LHHU]HHYKPUN]VVYKLLSUHTLaHSWHZ[VLNLZ[\\YK^VYKLUHSZOL[JVTP[t]HUJ\YH[VYLU\^HHU]YHHNOLLM[NVLKNLRL\YK
· Betaling: 30% van de deelnameprijs is te storten bij ontvangst van de factuur (1 oktober 2020); het saldo uiterlijk op de vervaldag van de factuur (31 december 2020).
Indien de organisatie genoodzaakt is de initiële data te verschuiven, zullen alle aangegeven data hier deel vanuit maken, uiteraard ook de facturatie.
Ç/L[PUKPLULU]HUKLaL(HU]YHHN[V[KLLSUHTLKVVYKLRHUKPKHH[KLLSULTLYOLLM[LLUVMÄJPLLSRHYHR[LYLU]VYT[LLU]LYIPU[LUPZVTKLLS[LULTLUHHUKL)LSNPHU(Y[ +LZPNU-HPY
)( +-KP[aVHSZVTZJOYL]LUPUVUaLHSNLTLUL]VVY^HHYKLUVWHHU]YHHNLU^HHY]HURLUUPZNLUVTLUKVVYKLRHUKPKHH[KLLSULTLY
· In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

Organisatie
content relations:

+32 9 241 55 10
content@ba-df.be

VWLYH[PVUZVMÄJL!

 
operation@ba-df.be

IJV-IFAS vzw
Familie van Rysselberghedreef 2 - 9000 Gent
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