
te verkopen producten / artikelen / consumpties met merknamen / land van herkomst:
Gelieve volledige assortiment te vermelden.

wensen m.b.t. de stand:

Aanvraagformulier standruimte 62e Tong Tong Fair 
28 mei t/m 7 juni 2020 – malieveld, den haag

 verkoopstand
 consumptiestand
 Mini Foodstand (6m2)

Voorkeurslocatie stand/tent (zie plattegrond):

1)                               2)                               3) 

uitsluitend voor consumptiestandhouders:

 wel / geen*) keukenunit: afm.:                 m x                   m 

aanleg van: 
 
 electriciteit:                               kW       
 water                    

*) doorhalen wat niet gewenst is              aankruisen wat gewenst is

opbouw van de stand: 
 
 standbouwpakket van de Tong Tong Fair
 door eigen standbouwer:

 

 
 door standhouder zelf (na goedkeuring tekening)

(firma)naam: no. kvk:  

bezoekadres: telefoon:  

postcode: plaats: 

 

e-mail:  website:   

naam directeur / eigenaar, dhr / mw*):

naam contactpersoon, dhr / mw*): e-mail: telefoon: 

 

  

correspondentie adres (indien afwijkend van bezoekadres): postcode en plaats correspondentie adres:

 

  

Bovenstaand bedrijf wenst deel te nemen aan de 62e Tong Tong Fair en verzoekt                               m2  te reserveren voor een  
verkoop- / consumptiestand*) met betalingsmogelijkheid          A          B      (zie Tarieven en Kortingen 2020).

pasar malam besar bv
raamweg 2
2596 hl den haag
t 070 – 338 2778
e standverhuur@tongtong.nl

(firma)naam:

telefoon / e-mail:

vermelding onder letter:  bedrijfs-/merknaam:   website:

boekoe pienter & online    

N.B.: vervolg aanvraagformulier en 
ondertekening op volgende blad ➜



mediamix

Geef hieronder aan van welke mogelijkheden u gebruik 
wilt maken (Boekoe Pienter, De Sobat en de A2-posters op 
themawanden) om uw bedrijf/product/merk onder de 
aandacht te brengen en ontvang korting op de reguliere 
advertentietarieven excl. btw. 
Zie de Tariefkaart Adverteermogelijkheden voor meer informatie. 
Prijzen excl. 21% btw en excl. productiekosten.

  Poster, A2-formaat, op themawand Food,  
€ 190,– i.p.v. € 200,–

  Poster, A2-formaat, op themawand Toerisme,  
€ 190,– i.p.v. € 200,-

  Poster, A2-formaat, op themawand Cultuur,  
€ 190,– i.p.v. € 200,-

  Boekoe Pienter, 1/1 pag., staand, 138 x 200 mm,  
€ 855,– i.p.v. € 900,–

   Boekoe Pienter, 1/2 pag., staand, 68 x 200 mm,  
€ 470,– i.p.v. € 495,–

  Boekoe Pienter, 1/2 pag., liggend, 138 x 99 mm,  
€ 470,– i.p.v. € 495,–

  Boekoe Pienter, 1/4 pag., staand, 68 x 99 mm,  
€ 260,– i.p.v. € 275,–

  De Sobat, 1/1 pag., staand, 138 x 200 mm,  
€ 190,– i.p.v. € 200,–

  De Sobat, 1/2 pag., staand, 68 x 200 mm,  
€ 110,– i.p.v. € 115,–

  De Sobat, 1/2 pag., liggend, 138 x 99 mm,  
€ 110,– i.p.v. € 115,–

  De Sobat, 1/4 pag., staand, 68 x 99 mm,  
€ 62,– i.p.v. € 65,–

  Neem contact met mij op over andere promotie-
mogelijkheden zoals grote billboards, vitrines/etalages, 
reclamespotjes op beeldschermen

   Geen interesse

niet door de standhouder in te vullen:
datum van ontvangst: os:

deb.nr:   standnr. 2019:

standnr. 2020:                  I           H      K E

tarief:                     afm.:                   m x                   m =                   m2 

bijz.:                      

pasar malam besar bv
raamweg 2
2596 hl den haag
t 070 – 338 2778
e standverhuur@tongtong.nl

handtekening / firmastempel:

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de korting (indien van toepassing), 
bij het overschrijden van de daarbijbehorende termijn, zal komen te vervallen 
en dat er dan € 15,– administratiekosten (exclusief 21% btw) in rekening zal 
worden gebracht. Na ontvangst van uw aanvraagformulier sturen wij z.s.m. 
een offerte (incl. onze voorwaarden en reglementen) met een beperkte geldig-
heid. Door ondertekening van de offerte verklaart u zich akkoord met de voor-
waarden voor deelname en verplicht u zich tot deelname.

datum:

Aanvraagformulier standruimte 62e Tong Tong Fair 
28 mei t/m 7 juni 2020 – malieveld, den haag

➜ Vervolg aanvraagformulier


