
Amsterdam Record Convention
www.recordplanet.nl - info@recordplanet.nl

The 55th Mega Record & CD Fair | 'S-Hertogenbosch
Brabanthallen | November 11, 12 & 13, 2022

Record Werkspoorkathedraal Utrecht 
Hoorn | RAI Amsterdam & Rotterdam Ahoy

Bindend inschrijfformulier voor deelname / Legally binding registration form for participation

Maak uw keuze uit één van de twee onderstaande mogelijkheden. Please choose one of the two possibilities.
Lees pagina 3 voor meer informatie. Read page 3 with more information.

Firmanaam/Company Name:   
   
Naam / Name:     

Adres / Address:

Plaats & Land / Place &C ountry: 

Huidig kraamnummer(s)/Current stall number(s):   Mobile phone: 

Email:       

Website:       BTW-nummer/VAT-number:   
 

Abonnement / Subscription                                                                                    Vaste deelname /  Regular participation
U neemt deel aan de voorjaarsbeurs én de najaarsbeurs met hetzelfde aantal kramen. Daarna wordt uw inschrijving automatisch verlengd tot wederopzegging. U kiest uw 
eigen standplaats en behoudt die door de jaren heen. Abonneeprijzen worden jaarlijks met de inflatie gecorrigeerd. You take part in both the autumn  and spring edition of 
the Mega Record & CD fair with the same amount of stalls. Your registration will automatically continue, until cancellation. You choose your own place and keep it over the 
years. The prices of Subscription will be adjusted by the rate of inflation on a yearly basis. 

z.o.z. / p.t.o.

Mega Platen & CD Beurs | Brabanthallen 's-Hertogenbosch | 11, 12 & 13 november 2022
Mega Record & CD Fair | Brabanthallen, The Netherlands | November 11, 12 & 13, 2022

                            after the deadline
kramen / stalls Deze prijzen zijn per beurs en inclusief BTW.      deadline       na 1-5-2022  ik reserveer:
  These prices are per fair, 21 %VAT included.     1-5-2022     after 1-5-2022  I reserve:

Halve kraam / Half a stall: 2.00 x 1.00 meter                 € 305,-      € 345,-  
(inclusief 21% BTW en twee kaarten per dag / including 21% VAT and two tickets per day)    
Kraam / Stall: 4.00 x 1.00 meter                       € 430,-      € 470,-
(inclusief 21% BTW en twee kaarten per dag / including 21% VAT and two tickets per day)
Kraam / Stall: 4.00 x 1.00 meter + 3 tickets per day                    € 465,-      € 505,-
(inclusief 21% BTW en drie kaarten per dag / including 21% VAT and three tickets per day)
Kraam op de kop / head stall: 4.20 x 1.00 meter                    € 465,-      € 505,-
(inclusief 21% BTW en twee kaarten per dag / including 21% VAT and two tickets per day)
Muur kraam / Wall stall: 4.00 x 1.00 meter                    € 485,-            € 525,-
(inclusief 21% BTW en twee kaarten per dag / including 21% VAT and two tickets per day)
Standbouw / Booth stall: 4.00 x 1.00 meter                    € 525,-      € 565,-
(inclusief 21% BTW en twee kaarten per dag / including 21% VAT and two tickets per day)
Electra / Electricity: (inclusief 21% BTW / including 21% VAT) (you can share the point with 3 dealers in total)      € 185,-     

  ALLEEN GELDIG VOOR APRIL 2022/ ONLY VALID FOR  NOVEMBER 2022     
Comfort / Comfort                                                                                            Eenmalige deelname / One fair participation
U schrijft zich in voor éénmalige deelname in het najaar 2022. U kunt de locatie van uw voorkeur aangeven en een alternatief. You register for the Autumn edition of the 
Mega Record & CD Fair 2022. You can choose your own place with an alternative.

Halve kraam / Half a stall: 2.00 x 1.00 meter                  
(inclusief 21% BTW en twee kaarten per dag / including 21% VAT and two tickets per day)       € 330,-       € 370,-   
Kraam / Stall: 4.00 x 1.00 meter                      
(inclusief 21% BTW en twee kaarten per dag / including 21% VAT and two tickets per day)         € 450,-       € 490,-
Kraam / Stall: 4.00 x 1.00 meter + 3 tickets per day                    
(inclusief 21% BTW en drie kaarten per dag / including 21% VAT and three tickets per day)         € 485,-          € 525,-
Kraam op de kop / head stall: 4.20 x 1.00 meter                    
(inclusief twee kaarten per dag / including two tickets per day)           € 485,-        € 525,-
Muur kraam / Wall stall: 4.00 x 1.00 meter                     
(inclusief 21% BTW en twee kaarten per dag / including 21% VAT and two tickets per day)         € 510,-        € 550,-
Standbouw / Booth stall: 4.00 x 1.00 meter                    
(inclusief 21% BTW en twee kaarten per dag / including 21% VAT and two tickets per day)         € 555,-        € 595,-
Electra / Electricity: (inclusief 21% BTW / including 21% VAT) (you can share the point with 3 dealers in total)        € 185,-     

           after the deadline
kramen / stalls           deadline          na 1-5-2022  ik reserveer:
           1-5-2022     after 1-5-2022  I reserve:
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 Betalingsvoorwaarden / Payment conditions 
ARC stuurt van tevoren geen rekening op! Maak uw betaling op tijd over. Bij de reserveringsbevestiging ontvangt u de factuur. 
We do not send invoices before the fair!   Please make sure you pay in time. You receive the invoice with the confirmation.

 

Ondergetekende neemt deel aan Mega Platen & CD Beurs  en verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan 
met het reglement. Het reglement is te vinden op: www.recordplanet.nl.
The undersigned participates in the Mega Record & CD Fair and declares to have taken notice and accept the conditions. The 
conditions can be found on www.recordplanet.nl.

ARC
The Netherlands
www.recordplanet.nl - info@recordplanet.nl - Tel. 00 31 6 835 666 87  In
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Naam voor het programmaboekje & dealers lijst internet / Name for the program booklet & internet dealers list:   
   

Omschrijving boekje / Description booklet:  

 

Naam / Name 

Datum / Date 

Plaats / City

Handtekening exposant / Signature exhibitor:  

deelnemers informatie Mega Platen & CD Beurs  / participant information Mega Record & CD Fair
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 Platen & CD Beurs - Rotterdam Ahoy, 1 oktober 2022 
Record & CD fair - Rotterdam Ahoy, October 1, 2022

Kraam / Stall: 3.00 x 1.00 meter              € 125,00

        Prijs incl. 21% btw  Ik reserveer:
        Price incl. 21 VAT  I reserve:

Platen & CD Beurs - HOORN - 20 juli 2022
Record & CD fair - HOORN - July 20, 2022

Kraam / Stall: 4.00 x 0.70 meter                      € 85,00 

               Prijs incl. 21% btw  ik reserveer:
                  Price incl. 21 VAT  I reserve:

Platen & CD Beurs - Werkspoorkathedraal Utrecht - 5 juni 2022
Record & CD fair - Werkspoorkathedraal Utrecht - June 5, 2022

Kraam / Stall: 4.00 x 1.00 meter                      € 135,00 

               Prijs incl. 21% btw  ik reserveer:
                  Price incl. 21 VAT  I reserve:

 Platen & CD Beurs - RAI Amsterdam, 17 september 2022 
Record & CD fair - RAI Amsterdam, September 17, 2022

Kraam / Stall: 3.00 x 1.00 meter              € 125,00

        Prijs incl. 21% btw  Ik reserveer:
        Price incl. 21 VAT  I reserve:



Beste standhouders van de Mega Platen en CD Beurs,

Vanwege de wachtlijsten en het feit dat veel standhouders zich van te voren voor minimaal een jaar willen inschrijven kunnen vaste stand-
houders een abonnement afsluiten. Men is zodoende verzekerd van dezelfde stand(s) tijdens elke beurs. U dient slechts éénmaal bijgevoegd 
formulier in te vullen. Het abonnement kan te allen tijden worden opgezegd met dien verstande dat men minimaal twee beurzen achtereen 
heeft gestaan. Belangrijk is tevens dat de abonnementstarieven jaarlijks slechts met de inflatiecorrectie worden verhoogd of bij wijzigingen in 
het Btw-tarief.  
Mocht u eenmaal per jaar of eenmalig naar de beurs komen dan kunt u voortaan kiezen uit de kramen die niet aan vaste abonnementhouders 
zijn verhuurd. We willen er graag wel op wijzen dat het bovenstaande alleen geldt als wij een ondertekend inschrijfformulier van u hebben 
ontvangen. 

Abonnement  / Vaste deelname 
U neemt deel aan de voorjaarsbeurs én de najaarsbeurs met hetzelfde aantal kramen. Daarna wordt uw inschrijving automatisch verlengd tot 
wederopzegging. U kiest uw eigen standplaats en behoudt die door de jaren heen. Abonneeprijzen worden jaarlijks met de inflatie gecorri-
geerd. Zie voor details over het Abonnement het Reglement.

Comfort / Eenmalige deelname
U schrijft zich in voor éénmalige deelname in het najaar 2022. U kunt de locatie van uw voorkeur aangeven en een alternatief. 
Zie voor details over Comfort deelname het Reglement. 
Het is niet mogelijk middels dit inschrijfformulier in te schrijven voor de voorjaarseditie van de Mega Platen & CD Beurs april 2023.  Najaar 2022 
kunt u het nieuwe formulier downloaden op onze site.

Wanneer u een website heeft, dan plaatsen wij uw website op recordplanet.nl. Informeer de duizenden bezoekers van de Mega Platen & CD 
Beurs en promoot gratis uw kraam. Maak ook gratis gebruik van de Showroom, Facebook of Instagram. Allemaal te vinden op: 
www.recordplanet.nl

Dear Record dealers of the Mega Record & CD Fair,

Due to the waiting lists and the fact that many of you would like to have the same stall(s) at every fair it’s possible to take a subscription to 
insure your favourite stall you only have to fill in the subscription form once and you will take part in both the autumn and the spring edition 
with the same amount of stalls. Your registration will automatically continue until cancellation. You choose your own place and keep it over the 
years. The rates of Subscription will be adjusted only by the rate of inflation or changes in VAT on a yearly basis.  For more detailed information 
about Subscription see the Regulations and see all the rates on the enclosed form. Those of you who like to take part once a year or one time 
only you can choose from the stalls not being reserved by Subscription holders. The above only counts when we have received your signed 
booking form.

Subscription / Regular participation:
You take part in both the spring and autumn edition of the Mega Record & CD fair with the same amount of stalls and at the same spot. After 
that your registration will automatically continue, until cancellation. You choose your own place and keep it over the years. The prices of Sub-
scription will be adjusted by the rate of inflation or changes in VAT on a yearly basis. For more detailed information about Subscription see the 
Regulations.

Comfort / One fair participation:
You register for the Autumn edition of the Mega Record & CD Fair 2022. You can choose a place with an alternative.
For more detailed information about Comfort participation see the Regulations.

It is not possible to register for the Spring edition of the Mega Record & CD Fair 2023 with this registration form.  Autumn 2022 you can down-
load a new registration form for the Sring edition.

If you have a website you are automatically linked free of charge with the Brabanthallen information site at www.recordplanet.nl. Stay in touch 
with the thousands of visitors of the Mega fair and promote your stall at the fair for free. Make free use of the Showroom, Facebook and Insta-
gram all this on: www.recordplanet.nl

betalingen binnen Nederland / payments inside The Netherlands:
ARC | ABNAMRO |  IBAN: NL38ABNA0586628037 

betalingen buiten Nederland / payments outside The Netherlands:

Dutch Bank (European dealers only)
Amsterdam Record Convention 
Bank: ABNAMRO 
BIC:  ABNANL2A
IBAN: NL38ABNA0586628037

 Betalingsgegevens/ Payment details 
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 IMPORTANT – PLEASE READ CAREFULLY! 

 BELANGRIJK – LEES ZORGVULDIG! 

3


	Adres  Address: 
	Plaats  Land  Place C ountry: 
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