
Postcode en Plaats

Telefoonnummer

24-mei 25-mei 26-mei
prijs excl 

BTW
Totaal excl 

BTW
voorbeeld

10,50€         

10,50€         

10,50€         

9,50€            

13,50€         
Luxe bitterballen 12 stuks incl 

mosterd

Lunch en snacks

Lunchbox 1: voor 1 persoon; 1 
broodje met vleeswaren, handfruit 

en flesje sap

Lunchbox 3: voor 1 persoon; 1 
broodje met vegetarisch beleg, 

handfruit en flesje sap

Graag  inleveren bij de bar in de tabaksfabriek of per e-mail voorafgaand aan het event.

U kunt op de laatste beursdag de betaling voldoen per pin of creditcard. U ontvangt op verzoek een BTW-bon. 

Bedrijfsnaam

Adres

Beurs

Stand nummer

Tijdens de beurs Design District zijn er voor standhouders speciale cateringvoorzieningen. Middels onderstaand formulier kunt u tegen 
gereduceerde tarieven standhouderspakketten bestellen, welke tijdens de dagen zelf bij uw stand worden afgeleverd.  Daarnaast kunt u 
drank, hartigheden en toebehoren bestellen.  Heeft u speciale wensen zoals bijvoorbeeld een borrel voor uw relaties op uw stand, dan kunt 
u vrijblijvend naar de mogelijkheden informeren via info@cateringcreators.com. Natuurlijk kunt u tijdens de beurs ook terecht bij de 
publiekscateringspunten maar daar kunt u onderstaande pakketten en producten niet verkrijgen.

Lunchbox 2: voor 1 persoon; 1 
broodje met kaas, handfruit en flesje 

sap

Contactpersoon

Handtekening

4 muffins; 2 tripple chocolade en 2 
cranberry yoghurt



24-mei 25-mei 26-mei
prijs excl 

BTW
Totaal excl 

BTW

12,50€         

12,50€         

18,00€         

18,00€         

18,00€         

18,00€         

17,00€         

17,00€         

66,00€         

17,50€         

17,50€         

17,50€         

Petfles Pepsi cola 6x50cl

Thermos kan koffie 1 liter

Thermos kan thee 1 liter (incl zakjes)

Petfles Pepsi cola light 6x50cl

Petfles Fanta orange 6x50cl

Petfles Ice Tea 6x50cl

Chaudfontaine rood water 6x50cl

Chaudfontaine blauw water 6x50 cl

Dranken

Wijn rose 0,75 liter (incl. glazen)

Wijn wit 0,75 liter (incl. glazen)

Wijn rood 0,75 liter (incl. glazen)

Bier 24 flesjes (Heineken)



24-mei 25-mei 26-jun
excl btw 

hoog
Totaal excl 

BTW

6,00€            

9,50€            

5,50€            

btw laag

btw laag

€

€

Totaal inclusief BTW

€

Suiker, room en roerstaafjes, 50 
stuks in verpakking

Totaal exclusief BTW

Servetten 500 stuks

Disposable koffiebeker, 50 stuks in 
een verpakking

De lunchbox bestelling wordt geleverd tussen 11:30 - 13:30 uur op uw stand.

Disposables

€


