
BESTELFORMULIER 
STANDSERVICE PLANTARIUM 2015 

(d.m.v. aankruisen aangeven wat gewenst is en daar waar nodig aantal invullen) 

 

Firmanaam:………………………………………………………………  Contactpersoon:……………………………………………………………… m/v 
 
Adres : ………………………………………………………………  Postcode : ……………………… Plaats: ……………………………………………… 
 
Telefoon: ………………………………………………… Fax: ……………………………………… E-mail: ……………………………………………………  
 
Rekeningnummer (IBAN): ……………………………………………………………………… BIC: ………………………………………………………… 
 
Factuur per: email / post    Email adres factuur: …………………………………………………………….……………………… (indien afwijkend) 

 
Ook als u geen gebruik wenst te maken van de catering faciliteiten graag wel het formulier retour sturen. 

 

Gedurende de openingstijden van Plantarium  kunt u gebruik maken van onze standservice. Uw 
standservice gastvrouw komt dan met regelmaat in langs u stand om u naar uw wens van koffie, thee, 

dranken, koeken, lunch en bittergarnituur te voorzien. 
 
Via de standservice genieten de standhouders van 45% korting op de reguliere prijzen van bier en 
frisdrank (bij afname van minimaal 24 stuks) en 10% voordeel op de overige reguliere prijzen. 
 
1.  Ja, ik maak graag gebruik van de standservice en kies de volgende pakketten: 
    Onbeperkt koffie/thee in thermoskan van 1 liter of container van 2 of 5 liter (afhankelijk 
         van uw standgrootte). U krijgt op de volgende tijden verse koffie en thee in uw stand aangeleverd:  
         08.00 – 10.00 – 12.00 – 15.00 uur.  
         Heeft u tussentijds behoefte aan extra koffie, dan kunt u altijd een extra kan krijgen. 
         Prijs:  voor stands tot 32 m²    : € 150,- in totaal voor 4 dagen (€ 37,50,- per dag). 
                  voor stands vanaf 33 m²: € 212,- in totaal voor 4 dagen (€ 53,- per dag). 
 
    Lunchpakket. Dagelijks wisselend lunchpakket, met 2 luxe belegde broodjes, 1 krenten of  
         mueslibol, 1 stuks fruit, 1 bekertje melk. Prijs per pakket  € 9,50.           

dag woensdag donderdag vrijdag Zaterdag 

aantal     

                     
     Dranken/bier. Blikjes frisdrank en bier en flesjes wijn worden koud in uw stand  
          aangeleverd. Rond 10.00 – 12.00 – 15.00 – 17.00 uur komt de gastvrouw langs met een assortiment  
          dranken. U geeft aan wat u wenst. Afrekening gaat op basis van nacalculatie.  
          Prijs frisdrank: € 1,25 per stuk.  Prijs bier: € 1,40 per stuk. (prijzen bij afname van 24 stuks of meer) 
 
     Standcatering op maat. Heeft u andere wensen? Er wordt contact met u opgenomen.  
 
2.    Nee, ik maak geen gebruik van de standservice. 
 
3.    Cateringpas. Met de cateringpas kunt u op ons horecapunt op het centrale plein op rekening  
          bestellen.  

 
PM: voor de volledigheid wijzen wij u op de bepaling in het reglement van de Vakbeurs Plantarium 2015,  artikel 3.2: eten en 
drinken en het gebruik van tapinstallaties zijn uitsluitend toegestaan via de cateraar. 
 
Betaling: voor betaling van de standservice bieden wij u de onderstaande mogelijkheden: 

 eenmalige machtiging:(Alleen voor Europese standhouders) Na Plantarium ontvangt u de factuur voor  

    het verbruik. Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan Dufais Catering & Event BV, incassant  
    ID NL52ZZZ569223530000, om 7 dagen na factuurdatum het betreffende bedrag automatisch van  
    zijn/haar bankrekening af te schrijven. Kenmerk van de machtiging is uw factuurnummer.  Als u het niet eens   

    bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met  
    uw bank.   

 

 vooruitbetaling d.m.v. voorschotfactuur. U betaalt vooraf € 200,-. Na Plantarium ontvangt u de  

     eindfactuur en vindt de eindafrekening plaats. 

 
 
Datum : ……………………       Handtekening ………………………………. 
 
Dit bestelformulier inzenden voor 1 augustus 2015 naar (bij voorkeur per mail) naar Dufais Catering & Event BV, Postbus 95, 2770 AB 

Boskoop. Tel. 0172-211747,fax:0172-210335, E-mail: info@dufais.nl 

De vermelde prijzen zijn inclusief 6% (alcoholische dranken 21%) BTW.  

mailto:info@dufais.nl

