
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BESTELBON (2-voud) 

 

 
Datum .............................................................................. 
 
 

STAND 

Ondergetekende ................................................................................................................................................................................................................. 

optredend in eigen naam of voor rekening van de firma .......................................................................................................................... 

Adres .......................................................................................................................................................................................................................................... 

Telefoon .......................................................................................  E-mail .......................................................................................................................... 

verklaart volgend materieel te willen uitstallen ............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

en verlangt volgende ruimte ter beschikking te willen en er de volgende deelname in kosten voor te betalen. 

Stand: € 4,00/m² (minimum 40 m² / €160)       Prijs: .................. m² x € 4,00 = .............................. € excl. BTW. 
 
BESTELLING 

............... x inkomkaarten (€3 excl. BTW)   ............... x barbecuekaarten (€15 excl. BTW) 

............... x parkeerkaarten    ............... x ontbijtkaarten (€10 excl. BTW) 

............... x affiche(s) 

............... x zelfklever(s) 

 
PUBLICITEIT - EXTRA EDITIE 

Ik wens volgende publiciteit in het publiciteitsboekje te onderschrijven. 

❏ 1/4 blz. - € 40 (standhouder € 28) excl. BTW 

❏ 1/3 blz. - € 65 (standhouder € 46) excl. BTW 

❏ 1/2 blz. - € 85 (standhouder € 60) excl. BTW 

❏ 1/1 blz. - € 185 (standhouder € 130) excl. BTW 

 

❏ ik voeg gewenste reclame bij 

❏ ik wens dezelfde publiciteit als vorige keer 

 

❏ sponsorpakket € 500 excl. BTW (1 blz.) 

❏ sponsorpakket € 1000 excl. BTW (2 blz.) 

 

Voor akkoord 
Handtekening 

 .....................................................................           Factuurvoorwaarden zie keerzijde 
 

HOOFDSPONSOR: 

www.agro-markt.be  

AGRO-MARKT 



info@agro-markt.be 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
Factuurvoorwaarden 
 
Artikel 1 
De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn 
brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een 
minimum van EUR 25) als schadebeding. 
 
Artikel 2 
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. 
 
Artikel 3 
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het 
arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 
Artikel 4* 
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij 
verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door 
de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar 
beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen 
de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. 
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan 
overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, 
dit alles op straffe van verval. 
 
Artikel 5 
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen 
doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het 
totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de 
overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd 
op eenzelfde vergoeding lastens ons. 
 
 
 
 
* Enkel bij verkoop van goederen. 

 


