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Algemene kosten deelname Holland Paviljoen Fish International 

genoemde prijzen zijn excl. BTW 

  

 

Kosten per m2:   

Prijs per m2 vloeroppervlakte bij inschrijving voor 1 juli 2021  € 139,-  

+  

Kosten per stand:  

Collectieve standbouw per deelnemer  (incl. centrale keuken);  

uitgangspunt is ong. zes-acht deelnemers, met stand tussen 20-26 m2 

€ 3.750,- 

Kosten extra services: 

Centrale cateringuitgifte, Hostesses 

Cateringbenodigdheden 

Water, elektra 

Projectbegeleiding Nederlands Visbureau 

€ 2.750,- 

 

Holland Paviljoen 

Het uitgangspunt is de inrichting van een Holland Paviljoen waarin Nederlandse bedrijven zijn ondergebracht. 

Doorgang van de beursdeelname met een Holland Paviljoen is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en 

aangevraagde oppervlakte: minimale deelname door zes ondernemingen.  

Bijkomend voordeel betreffende kostenoverzicht betreft het feit dat het Holland Paviljoen geen bijdrage hoeft af 

te dragen per deelnemer van €195 voor dekking van de marketingkosten. 

 

Centrale keuken 

Elke stand maakt gebruik van een centrale keuken, vanwaar de catering wordt verzorgd door hostesses.   

 

Projectbegeleiding 

De kosten van de projectbegeleiding zijn de kosten voor de totale begeleiding van uw deelname aan het 

Holland Paviljoen door het Nederlands Visbureau. 

 

Kosten inrichting stand  

De kosten voor de inrichting van de eigen stand zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen en worden door 

de standbouwer direct aan de deelnemers berekend. Deze zijn immers voornamelijk afhankelijk van individuele 

wensen (passend binnen de collectieve huisstijl). 

 

 

 

Aan niet-leden van de Nederlands Visbureau ondersteunende brancheorganisaties wordt 20% op 
bovenvermelde tarieven (exclusief de kosten voor het vloeroppervlakte) in rekening gebracht. 



 

Betalingscondities :  

Op het moment dat wij uw aanmelding via info@visbureau.nl ontvangen, ontvangt u van ons de factuur voor 

50% van de kosten van het vloeroppervlakte.  

 

Termijnen facturatie 

1e termijn = direct na inschrijving = 50% vloeroppervlakte 

2e termijn = november 2021 = 50% vloeroppervlakte + 100% collectieve standbouw  

3e termijn = maart 2022 = 100% extra services en projectbegeleiding  

4e termijn = evt. eindafrekening (meer- of minderwerk voor de standbouw, aanvullende logistieke en  

  organisatorische faciliteiten en overige zaken, als opgedragen door de deelnemer) 

mailto:info@visbureau.nl

