
 
Aanmelding water en afvoer 

 
Standhouder     Stand nr:    
 
Contactpersoon         
 
PC en woonplaats        
 
Tel/ mob nr:    Fax nr    
 
E-mail        

 

  BEURS LOGO 
 

GELIEVE DIT FORMULIER UITERLIJK 10 DAGEN VOOR OPBOUW EVENEMENT OP TE STUREN NAAR WTL BV  DE HEI 23 5738 RS MARIAHOUT 

…………. Stuks watertoevoer aansluiting en één waterafvoer tot in de stand incl. afmontage van 1 stuks apparatuur      €   
…………. Stuks watertoevoer tot in de stand incl. afmontage van 1 stuks apparatuur        €   

 

…………. Stuks. montage extra aansluitingen zoals (b.v. Keukenunit, combisteamer) per montage aan of afvoer      €  
Aan te sluiten apparatuur moet conform de VEWIN werkbladen en Kiwa keur gestelde eisen zijn uitgerust. 

 

…………. Stuks. keukenunit 90 x  50 met warm water close-in boiler 10 ltr. 230V  2Kw       €   
…………. Stuks. keukenunit 50 x  50 met koud waterkraan         €   
…………. Stuks. wasbakje    40 x  50 met koud water kraan         €   
…………. Stuks. elektrische boiler 120 ltr. 400V  6kw           €   
…………. Stuks.    elektrische boiler   50 ltr. 400V  4kw          €   
 

                                  

-Huurprijzen (excl. BTW) gelden voor de hele duur van de tentoonstelling (Max. 1 week).  
-Huurprijzen (excl. BTW) zijn inclusief demontage en garantie op al onze in huur verstrekte materialen. 
-Als W.T.L. BV last-minute opdrachten krijgen tijdens de opbouwperiode, Is W.T.L. BV genoodzaakt per exposant € 45,00 extra in rekening te brengen.  
-Voorrijkosten: € 80,00 

 

- Elke exposant, die een wateraansluiting in zijn stand heeft, dient iedere dag bij het afsluiten van de beurs de hoofdkraan van de wateraansluiting dicht te draaien.  
- Elke dag dient de exposant voor de opening de wateraansluitingen minimaal enkele minuten te laten doorstromen. 
- Als verhuurder sluit W.T.L. BV uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid onzerzijds uit voor bedrijfs-en/of andere schade voortvloeiend uit het gebruik, uit de verhindering tot geheel of  
    gedeeltelijk gebruik en/of niet tijdig levering. De huurder is verplicht het gehuurde ongeschonden te laten. Bij verlies of in ongerede raken van het materiaal is de huurder de nieuwprijs  
    aan de verhuurder verschuldigd in dit geval W.T.L. BV. 
- Voor het annuleren van opdrachten tijdens het opbouwen van de beurs brengt W.T.L. BV 50% van de kosten in rekening. 
- W.T.L. BV behoudt zich het recht om deze overeenkomst deels of geheel niet te doen uitvoeren. 
- W.T.L. BV aanvaardt dan ook geen enkele schade en/of gevolgschade voortkomende uit de deels of geheel niet uitgevoerde werkzaamheden conform overeenkomst. 

 

ATTENTIE ! 
Bij gebruik en/of toepassen van de installatie, in de meest ruime zin waarbij water wordt toegepast en gebruikt kan gevaar ontstaan voor besmetting van bacteriën waaronder de legionellabacterie. 
Een groot deel van de toepasselijke wetgeving en/of algemeen voorschrift heeft betrekking op de volksgezondheid waaronder het voorkomen van besmettingsgevaar. 
De gebruiker dient de wijze van gebruikt/toepassing van water tevoren aan de organisatie te melden, alsmede calamiteiten aan het tijdelijke waternetwerk. 

 
 

- W.T.L. BV draagt geen enkele verantwoording noch aansprakelijkheid indien de kwaliteit dat afgeven wordt bij de hoofdleiding van het nutsbedrijf niet aan de wettelijke kwaliteitsnormen voldoet. 
- W.T.L. BV zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van de wijze van gebruik en/of van toepassing van het materiaal (apparatuur, installaties etc.) door  
     opdrachtgever/afnemer welke  aangewend zijn voor gebruik van het water. 
- Eventuele reclames binnen 8 dagen schriftelijk melden aan W.T.L. BV. - Alle materialen die door WTL zijn toegepast blijven eigendom van W.T.L. BV. 
- Leveringen uit voorraad zijn zolang de voorraad strekt. 

 

Naam:       Handtekening: 
 
 
 
Datum:       Firmastempel: 

 

1. WATER AAN EN AFVOER LEIDINGWERKEN  

2. AANSLUITEN VAN EXTRA APPARTUUR  

3. VERHUUR (excl. voedingsleiding , excl. elektra) ( mits voorraad strekt)  

4. PRIJZEN  

5. WATERVERBRUIK, ALGEMENE VOORWAARDEN EN ANNULERINGEN 

6. ALGEMEEN 


