
Bestelformulier elektra

Firmanaam

Standnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

Uw bestelling van elektra
Op dit formulier kunt u uw bestelling doorgeven betreffende electriciteitsaansluitingen. Onze prijzen zijn 
inclusief nachtstroom. Wanneer u een verhoogde vloer in uw stand heeft, kunt u exact aangeven waar de 
aansluiting moet komen. Wanneer u dit niet heeft bent u afhankelijk van de situatie in de hal.

€ 135,- 

€ 315,- 

€ 400,- 

220V  1 fase aansl.  3.000W.-16A 

380V  3 fase aansl.  9.000W.-16A 

380V  3 fase aansl.  18.000W.-32A 

380V  3 fase aansl.  40.000W.-63A € 525,- 

380V  3 fase aansl.  80.000W.-125A € 625,- 

Verdeelkast 380V  9.000W.-32A  € 150,-

Verdeelkast 380V  18.000W.-32A  € 150,-

Verdeelkast 380V  40.000W.-63A  € 215,-

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

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

= graag omringende standnummers invullen als referentiepunt.

Bestellingen die tijdens opbouw dagen worden gedaan, worden belast met een last-minute toeslag van € 150,- 

Montage starttarief € 100,-, daarna € 50,- p/u 
(uurtarief facturatie achteraf)

Let op: Alleen bij verhoogde vloer!



Bestelformulier water

Firmanaam

Standnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

Uw bestelling van water
Op dit formulier kunt u uw bestelling doorgeven betreffende water aansluitingen.  Wanneer u een 
water afvoer nodig heeft, adviseren wij een verhoogde vloer en aanwezigheid van een afvoerput in de 
stand. Wanneer dit niet het geval is treed dan met ons in overleg voor een alternatieve oplossing. Bij 
zowel water aan- als afvoer is montage verplicht!

Water aan- en afvoer* € 425,- (excl. montage)

Water aanvoer* 

Montage 

€ 215,-

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

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 tijdens opbouw dagen 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. 

Gewenste hoogte ................. m.* e 225,-Hangpunt inclusief handtakel tot 250 kg. 

= 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

* maximaal 7.50 meter.

Bestellingen die tijdens opbouw dagen worden gedaan, worden belast met een last-minute toeslag van € 150,-

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.



Aanvraagformulier heftruck voor HorecaEvenTT te Leeuwarden 

: _________________________________ 
: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________

Stand nr. 
Bedrijfsnaam   
Adres  
Postcode en Plaats 
Contactpers  
Email adres   
Tel. Nummer  : _________________________________

Het tarief bedraagt 35,00 per 15 minuten excl. BTW, voor een heftruck met chauffeur met een maximum 
hefgewicht van 1.8 ton. Afrekening geschiedt op basis van tijd (minimale huurperiode 15 min). Een heftruck 
wordt altijd gehuurd inclusief chauffeur.

Mimicry Sneek worden door u gevrijwaard voor schade ontstaan aan goederen en 
personen als gevolg van laden/lossen met de heftruck.

Wij verzoeken u voor ons een heftruck te reserveren op:

: _____________________________________
: _____________________________________
: _____________________________________ 
: _____________________________________
: _____________________________________

Datum opbouw 
Tijdsindicatie  
Aantal te lossen pallets 
Datum afbouw 
Tijdsindicatie  
Aantal te laden pallets : _____________________________________

Na afloop van de beurs ontvangt u een factuur van de door u aangevraagde voorzieningen.

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor de duur van het evenement.   
De huurder blijft tot 1 uur na afloop van de beurs aansprakelijk voor het gehuurde. 

Mimicry Sneek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor storingen in het systeem. Alle 
materialen blijven eigendom van Mimicry Sneek. Het totaalbedrag dient  2 weken na het evenement te 
zijn voldaan, dan wel direct na ontvangst van de factuur.

_______________________________________________________________________________

Ondergetekende geeft toestemming aan Mimicry Sneek, éénmalig het factuurbedrag 
verschuldigd voor deze aanvraag binnen 14 dagen na facturering automatisch af te schrijven van 
bank-/girorekening nummer: _______________________________________________________

Ondergetekende verklaart uit hoofde van zijn/haar functie gerechtigd te zijn tot het tekenen van deze 
machtiging.

Datum: _______________________ Firmastempel & handtekening: 

N. B. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen wij niet in behandeling nemen!  

Mimicry Sneek
de Skute 4
8651 CS  Ijlst
Tel:  0515-333555 
Email: alexander@horecaeventt.nl
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