
 

 

 
 

Aanmeldformulier sponsoring en informatiemarkt 
9e NWT-conferentie basisonderwijs: In Levende Lijve 

maandag 21 november 2016 
 

    Ja, wij doen (weer) mee aan de informatiemarkt als: 
 

 Hoofdsponsor | 2.500 euro (reageren vóór 8 juni 2016 i.v.m. het programmaboek) 
Ik wens de volgende plaats: *  (als hoofdsponsor krijgt u twee aaneengesloten stands) 

o 1e voorkeur: nr. …….. en nr………. 
o 2e voorkeur: nr. …….. en nr………. 
o 3e voorkeur: nr. …….. en nr………. 

 
 Standhouder Lounge | 450 euro  

Ik wens de volgende plaats: * 
o 1e voorkeur: nr. ……..  
o 2e voorkeur: nr. ……..  
o 3e voorkeur: nr. ……..  

 
 Standhouder Entree | 350 euro 

Ik wens de volgende plaats: *  
o 1e voorkeur: nr. ……..  
o 2e voorkeur: nr. ……..  
o 3e voorkeur: nr. ……..  

 
* Geef aan welk(e) standnummer(s) u op de informatiemarkt wenst. Raadpleeg hierbij de plattegronden van het 
congrescentrum Corpus (zie bijlagen). Mocht de plek reeds bezet zijn, omdat een andere standhouder zich eerder 
gemeld heeft dan is uw 2e voorkeur van toepassing. 

 
ADVERTEREN 
 Ja, ik wil graag een advertentie plaatsen in het programmaboek 

o Volledige pagina (A5) | 300 euro 
o Halve pagina (A5) | 175 euro  
We nemen contact met u op voor de aanleverspecificaties en opleverdatum. 

 
Over speciale wensen ten aanzien van tafel, statafel  lunch en diner etc. wordt in september contact met u opgenomen. In 
verband  met optimale exposure wordt u verzocht uw stand  klaar te zetten op vrijdag vóór 9.00 uur. Alle prijzen zijn 
exclusief 21% BTW. Meer informatie over de conferentie vindt u op: www.biologieplus.nl  

   
NB: alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
 
Uw gegevens: 
Bedrijf/Organisatie:  ……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 
Naam/Namen:  ……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
 
Factuuradres : ……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
 
Postcode:  ………………………………………………………. Plaats: ……………………………………………………… 
 
Telefoon:  ………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………..……  
 
Hoofdsponsor? Reageer vóór 8 juni 2016. 
Standhouder? Reageer vóór 1 oktober 2016. 
Advertentie in het programmaboek? Reageer vóór 15 juni 2016 

  
Stuur dit formulier ingevuld retour naar: vandenoever@nibi.nl  
 

http://www.biologieplus.nl/
mailto:vandenoever@nibi.nl


 

 

Informatiemarkt plattegrond congrescentrum CORPUS – Lounge 

 
 

 

 
NB: De gele standplaatsen zijn reeds bezet 

 
 
  



 

 

Informatiemarkt plattegrond congrescentrum CORPUS - Entree 
 

 
 

NB: De gele standplaatsen zijn reeds bezet 


