
                    

 
 

 

 
 

              Uitnodiging 
       

 
                        Munnekeburen, 30 januari 2015 
Waarde Beursdeelnemer, 
 
Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan de 19e editie van de Boekbindbeurs in België, 
die zal doorgaan op:  

 

Zondag 19 april 2015 
van 11.00 tot 17.00 uur 
 

in 
 

’t Bau-huis 

Slachthuisstraat 60 
9100 Sint Niklaas 
  
Accommodatie 
’t Bau-huis is een groot complex met drie zalen (waarvan wij er twee gebruiken) met veel  
(dag-) licht en lucht en alle gewenste faciliteiten, zoals onder meer uitstekende indoor laad- en losgelegenheid 
direct aan de zaal en voor de standhouders voldoende gratis parkeergelegenheid  direct naast het gebouw.  
 

Bereikbaarheid 
’t Bau-huis bevindt zich aan de rand van het hart van Sint Niklaas, vlak achter het station (op vijf minuten 

loopafstand). Het complex is ook vanaf de snelweg E17, en de verbindingsweg N70 met de auto voor iedereen 
snel en gemakkelijk te bereiken Er is in de directe nabijheid ook voor de bezoekers ruim voldoende 
parkeergelegenheid. 
 

Kleine vergoeding voor deelname 
De laatste jaren waren de organisatiekosten van de beurs op vrijwel alle fronten flink gestegen.  
Dit betekende helaas dat ik maatregelen moest nemen om de organisatie op een gezonde haalbare wijze te 
kunnen blijven voortzetten.  

Tot en met 2013  heb ik onderwijsinstellingen, verenigingen, musea e.d. altijd geheel gratis aan de 
Boekbindbeurs kunnen laten deelnemen. Daarin is m.i.v. 2014 verandering gekomen. Ik vraag nu aan alle 
deelnemers een kleine bijdrage voor deelname aan de beurs. 
Ook moet ik om de ruimte die genoemde instellingen op de beurs zullen innemen enigszins in balans te houden 
het beschikbaar gestelde aantal tafels beperken. 
Het gaat dus nu als volgt: 
Ik vraag van u voor deelname aan de beurs slechts een bijdrage van € 15,00 (incl. 21% btw) 

U krijgt daarvoor beschikking over één grote tafel (formaat 60 x 220 cm), zoveel stoelen als u nodig 
hebt en een mooie plek op de beurs.  
Voor een stroomaansluiting wordt een klein extra bedrag van € 4,- gevraagd. 
 

Betaling 
Sinds de inmiddels algemene invoering van de mogelijkheid van internationale betalingen zonder extra kosten, 
dankzij het gebruik van de zogenaamde IBAN en BIC codes, is er voor betaling per bank van tevoren geen 
beletsel meer.  
Daarom verzoek ik alle deelnemers nadrukkelijk om het voor deelname verschuldigde bedrag van tevoren per 

bank te willen overmaken.  
 

Stroom 
Als u bij uw stand een stroomaansluiting nodig hebt moet u dit even op het formulier aangeven. 
Voor een stroomaansluiting wordt een kleine extra vergoeding van € 4,- gevraagd. 
 

Bemanning  van uw stand 
Attentie: In verband met het aantal te verstrekken stoelen en consumptiebonnen vraag ik u ook op het 
formulier te vermelden door hoeveel personen uw stand in totaal bemand zal zijn. 
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Formulier inzenden 

 Ik verzoek iedereen dringend om voor de aanmelding voor deelname het hierbij gevoegde 

formulier te  gebruiken! Dit om de administratie op overzichtelijke wijze te kunnen uitvoeren. 

 Het gaat hier ook om correcte vermelding van uw adresgegevens t.b.v. vermelding op de 
website en op de deelnemerslijst die aan alle bezoekers wordt uitgereikt.  

 Als u vorig jaar ook deelnam kunt u uw gegevens op de website nakijken 
http://www.boekbindbeurs.nl/nl/deelnemers/Sint%20Niklaas en als daarin inmiddels niets 
is gewijzigd kunt u volstaan met het invullen van alleen de naam.  

 Is er wel iets gewijzigd dan hoeft u behalve uw naam alleen dat gewijzigde gegeven in te 

vullen. 

 Het volledig ingevulde formulier inzenden vóór 15 maart 2015 uiterlijk! 
  
Ik stuur u vervolgens een deelnamebevestiging en alle aanvullende informatie. 

 
NB Een klein berichtje als u ditmaal niet wenst deel te nemen wordt door mij op prijs gesteld. 

 
 

 
Ik hoop van harte dat velen zich weer zullen aanmelden en werk inmiddels verder aan  

een hopelijk in alle opzichten geslaagde Boekbindbeurs. 
 
 
Met een vriendelijke groet, 

 

   
   Ida Schrijver        

 
 bijlage: deelnameformulier 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie Boekbindbeurs 
Ida Schrijver  

 
Grindweg 130 

NL-8485 JG Munnekeburen  
Nederland  

 

Telefoon/Fax: +31 (0)561-481823  
 

E mail: ida.schrijver@planet.nl   
Website: www.boekbindbeurs.nl  

 
BTW-nummer: NL 016513757 B01 

 

Bankrekening (gewijzigd!!): 

ASN Bank:  IBAN:     NL87 ASNB 0709 0238 12   
                    BIC:    ASNB NL21  

http://www.boekbindbeurs.nl/nl/deelnemers/Sint%20Niklaas


            Boekbindbeurs België 2015 
  

Deelnameformulier  
onderwijsinstellingen, musea, verenigingen, etc. 
 

*                     Instelling:  

contactpersoon:  

straat / huisnummer:  

postcode / woonplaats:  

land:  

telefoon:  

fax:  

e-mailadres:  

website  

btw-nummer (evt.):  

*  Vul hier de contactgegevens in zoals die letterlijk in de deelnemerslijsten vermeld moeten worden.  

Eventueel afwijkende contactgegevens voor mij als organisator graag apart elders vermelden. 

 
meldt zich aan voor de 19e Boekbindbeurs in Sint Niklaas, op zondag 19 april 2015  
en heeft daarvoor een bedrag van € 15,00 (incl. 21% btw) 
(+ eventueel € 4,- voor stroomvoorziening) 
overgemaakt op 
 

Ik heb dit bedrag heden overgemaakt: ATTENTIE !!! GEWIJZIGDE BANKREKENING  !!! 
          hiermee zijn de voormalige bankrekeningnummers (ING en ABN) vervallen. 

 
 

op bankrekening ASN Bank:    NL87 ASNB 0709 0238 12   (BIC: ASNB NL21) 

 
 t.n.v. Ida Schrijver, Grindweg 130, 8485 JG Munnekeburen, Nederland  
 o.v.v. deelname Boekbindbeurs Sint Niklaas 2015 

 

 
 
Mijn stand zal worden bemand door in totaal ______ personen. 
  

□ Ja, ik heb een stroomaansluiting nodig bij mijn stand. 

□ Nee, ik heb geen stroom nodig 
 

 
Mijn producten / diensten / activiteiten op de beurs zijn:  

 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Plaats:                                      Datum:  
 

 
 
              Handtekening: 
 

 
 
 

Uiterlijk 15 maart 2015 opsturen naar:  
Organisatie Boekbindbeurs, Grindweg 130, 8485 JG Munnekeburen, Nederland 

of naar: ida.schrijver@planet.nl 


