
Inschrijfformulier Bobbi Eden’s Loversland: 25, 26 en 27 maart 2022 - IJsselhallen Zwolle

Bedrijfsnaam : 
..............................................................................................................................................................................
Website : 
..............................................................................................................................................................................
Adres : 
..............................................................................................................................................................................
Postcode & Plaats : 
..............................................................................................................................................................................
Contactpersoon : 
..............................................................................................................................................................................
KvK nummer : 
..............................................................................................................................................................................
Telefoonnummer : 
..............................................................................................................................................................................
Mobiel : 
..............................................................................................................................................................................
Email adres : 
..............................................................................................................................................................................
BTW nummer : 
..............................................................................................................................................................................
Omschrijving assortiment/diensten : 
.............................................................................................................................................................................. 
 
..............................................................................................................................................................................

Loversland stelt een beperking aan het aantal verkopende deelnemers in dezelfde branche. De redenen 
hiervoor zijn: de concurrentie onder standhouders zo laag mogelijk te houden, en het aanbod voor de 
bezoekers zo breed mogelijk te maken. Dit is dus ook in uw eigen voordeel.  
Het maximaal aantal stands voor de verkoop van sex toys en verrassing/cadeau pakketten is bereikt. 
Een dergelijk assortiment mag op Bobbi Eden’s Loversland dan ook niet meer verkocht of gepromoot 
worden. Twijfelt u of uw product hieronder valt neem dan even contact met ons op. 

Ondertekende verklaart hierbij deel te nemen aan Bobbi Eden’s Loversland (25, 26 en 27 maart 
2022) en wil gebruik maken van het volgende:

De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, wegens bijzondere omstandigheden welke buiten toedoen zijn ontstaan, de vastgestelde data te wijzigen dan wel de reeds vastgestelde 
beurzen geen doorgang te laten vinden. De inschrijver kan geen recht doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm deze dan ook mocht zijn geleden. De reeds betaalde deelnamegelden 
zullen worden gerestitueerd bij annulering door de organisatoren. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren tegen risico van wettelijke aansprakelijkheid. De organisator is nimmer aansprakelijk 
voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan de beurs.

Vink aan en vul in wat van toepassing is:  
 
Standruimte van Loversland, voor alle dagen inclusief standbouw en stroompunt
(zonder verlichting en tapijt):
Kosten voor een stand t/m 15 m2 =   €60,- per m2 
Kosten voor een stand van 16 t/m 30 m2 =  €50,- per m2 
Kosten voor een stand vanaf 31 m2 = €40,- per m2

   Gewenste afmetingen standbouw >  ...... m breed x 2 / 3 / 4 m diep = ........ m2



Extra entreekaarten tegen gereduceerd tarief: *Extra entreekaarten tegen gereduceerd tarief: *
    Ja, ik wil ..... (aantal invullen) extra kaarten bestellen voor de vrijdag à € 12,50 per stuk 
    normaal € 25,- per entreekaart
    Ja, ik wil ..... (aantal invullen) extra kaarten bestellen voor de zaterdag à € 12,50 per stuk 
    normaal € 29,- per entreekaart
    Ja, ik wil ..... (aantal invullen) extra kaarten bestellen voor de zondag à € 12,50 per stuk 
    normaal € 25,- per entreekaart

Extra opties standbouw:Extra opties standbouw: 
    Een hoekstand =     €100,-  
    .... (aantal invullen) paskamer(s) =   €25,- per paskamer
    .... (aantal invullen) tafel(s) van 183x75 cm = €20,- per tafel
    Vloerbedekking in de stand =    €10,- per vierkanten meter

*U ontvangt polsbandjes voor uzelf plus eventuele werknemers. Het aantal polsbandjes hangt af van de 
grootte van de stand:
Bij een stand t/m 15 m2 en BDSM plek    = 2 bandjes
Bij een stand 16 t/m 30 m2                       = 3 bandjes
Bij een stand vanaf 31 m2                         = 4 bandjes

Na inschrijving ontvangt u de factuur van ons, welke binnen 8 dagen betaald dient te worden. 
Uw deelname is definitief zodra wij dit hebben bevestigd. De restant factuur ontvangt u 4 weken voor 
aanvang van de beurs. In aanloop naar de beurs ontvangt u meer informatie, maar heeft u in de tussentijd 
nog vragen, neemt u dan contact op met ons via standhouders@loversland.nl.

Loversland behoudt zich aan het recht voor om deelname te weigeren of te annuleren. Deze inschrijving 
is bindend, alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. Annuleren is mogelijk tot 2 maanden voor 
aanvang van de beurs. 

Wanneer door omstandigheden de datum en/of locatie van het evenement verplaatst word, dan schuift 
deze inschrijving automatisch mee naar de nieuwe datum/locatie, een verandering van datum en/of locatie 
geeft geen recht op annulering van de inschrijving.

Voor akkoord:Voor akkoord:
Naam in blokletters:   Datum:    Handtekening:Naam in blokletters:   Datum:    Handtekening:

..........................................  ..........................................  ....................................................................................  ..........................................  ..........................................
De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, wegens bijzondere omstandigheden welke buiten toedoen zijn ontstaan, de vastgestelde data te wijzigen dan wel de reeds vastgestelde 
beurzen geen doorgang te laten vinden. De inschrijver kan geen recht doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm deze dan ook mocht zijn geleden. De reeds betaalde deelnamegelden 
zullen worden gerestitueerd bij annulering door de organisatoren. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren tegen risico van wettelijke aansprakelijkheid. De organisator is nimmer aansprakelijk 
voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan de beurs.

Eigen standbouw, inclusief stroompunt (zonder verlichting en tapijt):
Kosten voor een kale vloer t/m 15 m2 =  €48,- per m2 
Kosten voor een kale vloer 16 t/m 30 m2 =  €40,- per m2 
Kosten voor een kale vloer vanaf 31 m2 = €32,- per m2

    Eigen standbouw > ...... m breed x ...... m diep = ........ m2 

BDSM plek in Kinky World, voor alle dagen inclusief stroompunt (zonder verlichting, tussenwanden en BDSM plek in Kinky World, voor alle dagen inclusief stroompunt (zonder verlichting, tussenwanden en 
uitsluitend voor verkoop/promotie BDSM artikelen):uitsluitend voor verkoop/promotie BDSM artikelen):
     Kosten 1 BDSM Plek van 3x3 meter: €225,- in totaal 
     Kosten 2 BDSM Plek van 3x3 meter: €450,- in totaal
     Kosten 1 meter extra voor BDSM Plek: €75,-  p/m
                                                                                                  


