
Bestelformulier elektra

Firmanaam

Standnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

Uw bestelling van elektra
Op dit formulier kunt u uw bestelling doorgeven betreffende electriciteitsaansluitingen. U kunt dit  
formulier gebruiken om bij benadering aan te geven waar de aansluiting(en) in uw stand geplaatst  
moet worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het aansluiten van stroom op uw apparatuur.

 220V  1 fase aansl.  3.000W.-16A € 125,-  Nachtstroom € 150,-

 380V  3 fase aansl.  9.000W.-32A € 295,-  Verdeelkast 380V  9.000W.-32A  € 150,-

 380V  3 fase aansl.  18.000W.-32A € 375,-  Verdeelkast 380V  18.000W.-32A  € 150,-

 380V  3 fase aansl.  40.000W.-63A  € 495,-  Verdeelkast 380V  40.000W.-63A  € 215,-

 380V  3 fase aansl.  80.000W.-125A € 590,-  Verdeelkast 380V   80.000W.-125A  € 215,-

Fax dit formulier naar Mimicry: 0515 - 333 855
Of mail naar alexander@mimicry.nl

Teken uw schets als volgt:

- Elektra aansluiting  O

- dichte zijde stand

- open zijde stand

- verhoogde vloer ja / nee

= 1m² (indien andere schaal, hier aangeven. Schaal is: .................)

= graag omringende standnummers invullen als referentiepunt.

Bestellingen die na 31 januari 2019 worden gedaan, worden belast met een last-minute toeslag van € 150,- 



Bestelformulier water

Firmanaam

Standnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

Uw bestelling van water
Op dit formulier kunt u uw bestelling doorgeven betreffende water aansluitingen. U kunt dit formulier
gebruiken om bij benadering aan te geven waar de aansluiting(en) in uw stand geplaatst moet worden. 
U bent zelf verantwoordelijk voor het aansluiten van het water op uw apparatuur.

 Water aan- en afvoer* € 395,- (excl. montage)

 Water aanvoer* € 195,-

 Montage starttarief € 100,-, daarna € 50,- per uur (uurtarief facturatie achteraf )

*   Wateraanvoer  ¾ duims rechts (gardena). 

Waterafvoer minimaal 800mm boven de vloer.

Teken uw schets als volgt:

- water aansluiting  O

- dichte zijde stand

- open zijde stand

- verhoogde vloer ja / nee

= 1m² (indien andere schaal, hier aangeven. Schaal is: .................)

= graag omringende standnummers invullen als referentiepunt.

Fax dit formulier naar Mimicry: 0515 - 333 855
Of mail naar alexander@mimicry.nl

Bestellingen die na 31 januari 2019 worden gedaan, worden belast met een last-minute toeslag van € 150,- 



Bestelformulier ophangpunten

Firmanaam

Standnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

Uw bestelling van ophangpunten
Op dit formulier kunt u de posities van de gewenste ophangpunten aangeven. Verzoeken zonder bestelformulier 
worden niet gehonoreerd. Het is niet toegestaan materiaal aan het plafond/dak zelf op te hangen. 

 Ophangpunt exclusief takel tot 50 kg.  Gewenste hoogte ................. m.* e 85,-

 Ophangpunt exclusief takel tot 250 kg. Gewenste hoogte ................. m.* e 95,-

 Ophangpunt inclusief handtakel tot 250 kg. Gewenste hoogte ................. m.* e 195,-

 Ophangpunt inclusief elektrische takel tot 250 kg. Gewenste hoogte ................. m.* e 225,-

* maximaal 8 meter.

= 1m² (indien andere schaal, hier aangeven. Schaal is: .................)

= graag omringende standnummers invullen als referentiepunt.

Fax dit formulier naar Mimicry: 0515 - 333 855
Of mail naar alexander@mimicry.nl

Op onderstaand vlak dient u de plaats van een ophangpunt aan te geven. Teken eerst uw stand in,  
geef dan de ophangpunten aan en zet een lijn tussen de ophangpunten als het een buis of truss betreft.

Bestellingen die na 31 januari 2019 worden gedaan, worden belast met een last-minute toeslag van € 150,- 



Bestelformulier truss systeem

Firmanaam

Standnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

Uw bestelling van het truss systeem
Op dit formulier kunt u de aangeven van welk truss systeem u gebruik wilt maken. Verzoeken zonder 
bestelformulier worden niet gehonoreerd.

Staand truss systeem

L x  B x H                                

 4 x 4 x 3 € 595,- 8 x  HQI 150 daglicht armaturen            

 5 x 5 x 3 € 615,- 8 x  HQI 150 daglicht armaturen                                                            

 6 x 6 x 3 € 695,- 12 x  HQI 150 daglicht armaturen                            

 8 x 8 x 3 € 775,- 16 x  HQI 150 daglicht armaturen                              

 10 x 10 x 3 € 865,- 20 x  HQI 150 daglicht armaturen                       

Prijzen incl. Op- en afbouw. Meerprijs 4 meter hoog € 20,-

Lengte truss systeem (excl. ophangpunten)

 4 meter € 150,- 3 x HQI 150 daglicht armaturen

 6 meter € 179,- 5 x HQI 150 daglicht armaturen

 8 meter € 225,- 7 x HQI 150 daglicht armaturen

 10 meter € 260,- 10 x HQI 150 daglicht armaturen

Prijzen incl. Op- en afbouw.

 

Cirkel Truss systeem Global

 Ø 3 meter  € ???,- ? x HQI 150 daglicht armaturen

Vierkant Truss systeem Global

 3 x 3 meter € ???,- ? x HQI 150 daglicht armaturen

Fax dit formulier naar Mimicry: 0515 - 333 855
Of mail naar alexander@mimicry.nl


