Geachte
Ter gelegenheid van de EMO 2017, de belangrijkste vakbeurs op het gebied van metaalbewerking, organiseert TradeFairs.be op
donderdag 21 september a.s. een speciale 1-daagse chartervlucht. De vertrek%jden van deze chartervlucht zijn aangepast aan de
openings%jden van de beurs zodat u een hele dag op de EMO kunt plannen. U reist uitsluitend met vakgenoten zodat u volop kunt
netwerken. Deze reis organiseren wij in samenwerking met Hannover Consultancy (de oﬃciële vertegenwoordiger voor Nederland
van Deutsche Messe AG, Hannover).

naar Hannover op donderdag 21 september 2017

1-daags
beursbezoek
EMO Hannover

05u30 check-in in de vertrekhal van Brussels Airport
07u00 vertrek met TradeFairs.be-chartervlucht naar Hannover, ontbijt aan boord
08u05 aankomst op Hannover Airport, overbrenging met speciale autocar naar de beurs
Vrije dag: u kan de beurs bezoeken van 09u00 tot 18u00
18u00 overbrenging van de beurs naar de luchthaven
19u30 vertrek van uw vlucht naar Brussel, snack aan boord
20u35 aankomst op Brussels Airport
Prijs per persoon: € 485,00 all-in

Meer informa e over de EMO:

All-in:
√
√
√
√
√
√

de vluchten Brussel - Hannover - Brussel
de overbrengingen tussen de luchthaven en de beurs
uw toegangskaart voor de EMO
reisbegeleiding
de reis– en annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance
de luchthaven- en veiligheidstaxen en de BTW (2,73%)
(onder voorbehoud van eventuele verhogingen)

Deelnemen aan deze speciale EMO - charter? Boek nu:

•

mail het inschrijvingsformulier naar reserva%e@tradefairs.be

•

of schrijf u in op www.tradefairs.be

Victor Koppelaar
T: 0184-693050

www.hannoverconsultancy.nl
info@hf-netherlands.com

TradeFairs.be - Luchthavenlei 1 - 2100 Antwerpen - België - T: +32 (0)3 233 3878 - info@tradefairs.be - www.tradefairs.be
TradeFairs.be is a tradename of Expotravel bvba

Bijzondere voorwaarden

•

Annuleringskosten:

- € 100,00 per persoon tot 29 dagen vóór het vertrek
- € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen vóór het vertrek
- 100% van de prijs per persoon vanaf 6 dagen vóór het vertrek
Annuleren doet u per e-mail. Als datum van annulering geldt de dag dat TradeFairs.be uw bericht ontvangt.
Voldoet u aan de voorwaarden van de polis (bijv. ziekte met doktersaCest)? Dan betaalt Allianz Global Assistance uw annuleringskosten terug. Uw aanvraag tot terugbetaling doet u per e-mail rechtstreeks aan Allianz Global Assistance (tcc@allianz-globalassistance.be) onder vermelding van polis nummer 1280. De Algemene Voorwaarden van Allianz Global Assistance vindt u op
www.tradefairs.be.

•

Naamswijzigingen:

Naamswijzigingen zijn al%jd toegestaan en kosteloos.

•

Belangrijk!

TradeFairs.be kan en mag de reis annuleren als twee weken vóór het vertrek het minimumaantal inschrijvingen niet is bereikt. De
Algemene Voorwaarden van de “vzw Geschillencommissie Reizen” vindt u op www.tradefairs.be. De uurregelingen en Belgische
luchthaven zijn onder voorbehoud.

RESERVEREN
>>>>>>>>>>

Uw reis reserveren? Vul het inschrijvingsformulier in en mail dit naar reserva%e@tradefairs.be of reserveer
online op www.tradefairs.be.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
JA, ik reis mee naar de EMO in Hannover op donderdag 21 september 2017.

Firma: ________________________________________________________ btw-nr.: _________________________________
Contactpersoon: hr./mevr. ________________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________ Postcode: _____________Gemeente: ____________________
Tel.: ____________________________________ gsm 1e deelnemer: ______________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________________

→ Wij willen graag weten met wie wij reizen; wij gaan akkoord met vermelding op de deelnemerslijst: □ ja □ nee

→ Wij wensen een parkeerkaart voor de parking P1 op de luchthaven Brussel te bestellen (€ 25,00): □ ja □ nee, aantal: ___
→ Wij zijn lid van AGORIA: □ ja □ nee lidmaatschapsnummer: ______________
Naam en 1e voornaam van de deelnemer(s) zoals vermeld op de iden teitskaart/in het paspoort:
1. hr./mevr. ________________________________________________________________
2. hr./mevr. ________________________________________________________________
3. hr./mevr. ________________________________________________________________
4. hr./mevr. ________________________________________________________________
Ik betaal per bankoverschrijving zodra ik de factuur ontvang. Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van de ‘vzw Geschillencommissie Reizen’en de
Bijzondere voorwaarden (zie boven).

Datum: __________________________________

Handtekening: _______________________________________

