Masters of Maintenance is een initiatief
van OnderhoudNL, VVVH en VVVF
Correspondentieadres:
Loire 150, 2491 AK Den Haag
T 070 444 06 80
E info@mastersofmaintenance.nl
I www.mastersofmaintenance.nl

INSCHRIJFFORMULIER PARTNER
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Doorkiesnr. of mobiel nr.
E-mail

Wij huren onderstaande unit op 2 en 3 november 2022
(ad* kruis aan wat van toepassing is; prijzen zijn zonder suggesties inrichting en excl. btw):

□
□
□
□
□

extra klein onderhoud*
klein onderhoud*
gemiddeld onderhoud*
groot onderhoud*
extra groot onderhoud*

8 m2 à € 3.250
15 m2 à € 5.750
45 m2 à € 14.750
72 m2 à € 23.750
120 m2 à € 39.750

□ Wij willen daarnaast de mogelijkheden van extra faciliteiten afstemmen, waaronder:
_____________________________________________________________________________
Neem hiervoor contact op met bovenstaande contactpersoon.
□ Wij hebben kennisgenomen van de Inschrijvingsvoorwaarden en van het Partnerreglement
voor Masters of Maintenance.
□ Wij hebben kennisgenomen van de facturering ad 50% na inschrijving en 50% uiterlijk
twee maanden voor aanvang van het evenement.
De aangevraagde extra faciliteiten worden gefactureerd op basis van nacalculatie.
Voor akkoord:
Naam
Handtekening
Plaats en datum

Stuur dit formulier naar info@mastersofmaintenance.nl
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INSCHRIJFVOORWAARDEN
1. Uw inschrijving
Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Voer altijd uw
zakelijke e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld gmail of hotmail worden
niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.
Op uw inschrijving zijn van toepassing: de algemene leveringsvoorwaarden van de locatie Hart van
Holland (zie: https://hartvanholland.nl/wp-content/uploads/2019/04/HartvanHolland-algemene-voorwaarden0319.pdf) en het Partnerreglement Hart van Holland in samenwerking met Masters of Maintenance
(zie: www.mastersofmaintenance.nl/partners).
U kunt deze ook aanvragen via info@mastersofmaintenance.nl.
Na goedkeuring van uw inschrijving voor deelname, ontvangt u bericht dat uw inschrijving is
goedgekeurd.
2. Prijs en betalingsvoorwaarden
De facturering vindt plaats ad 50% na ontvangst van uw goedgekeurde inschrijving en 50% uiterlijk
twee maanden voor aanvang van het event.
Extra faciliteiten vinden plaats op basis van de nacalculatie.
3. Annulering
Wanneer u zich heeft aangemeld als Partner voor het event, maken wij als organisatoren direct
kosten voor uw deelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:
 van 12 tot 10 mnd. voor aanvang evenement: 10% reserveringswaarde
 van 10 tot 8 mnd. voor aanvang evenement: 25% reserveringswaarde
 van 8 tot 6 mnd. voor aanvang evenement: 40% reserveringswaarde
 van 6 tot 4 mnd. voor aanvang evenement: 65% reserveringswaarde
 van 4 mnd. tot 8 weken voor aanvang event: 75% reserveringswaarde
 van 8 tot 6 weken voor aanvang evenement: 80% reserveringswaarde
 van 6 tot 4 weken voor aanvang evenement: 85% reserveringswaarde
 van 4 tot 3 weken voor aanvang evenement: 90% reserveringswaarde
 van 3 tot 2 weken voor aanvang evenement: 95% reserveringswaarde
 minder dan 2 weken voor aanvang evenement: 100% reserveringswaarde
De procentuele reserveringswaarde zal worden afgetrokken van uw gedane betalingen conform de
prijs- en betalingsvoorwaarden. Het restant wordt vervolgens gerestitueerd.
4. Privacy
Aangezien de organisatie van het event voortkomt uit de samenwerking van verenigingen, geldt voor
uw aanmelding het privacybeleid van de vereniging waar u lid van bent.
5. Wijzigingen
De organisator van het event behoudt zich het recht voor om te allen tijden wijzigingen aan te
brengen aan de voorwaarden voor deelname aan het event.
versie: 12 november 2021

