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

Tarieven en Kortingen 2020 – 62e Tong Tong Fair
28 mei t/m 7 juni 2020 – malieveld, den haag

Standhuur*
Verkoopstand (min. 6m2**)

Grand Pasar

Inbouw
Hoek
Kop
Eiland
Berg-/serviceruimte

€ 207,–
€ 209,–
€ 211,–
€ 213,–
€ 105,–

Registratiekosten

Vaste-klanten-tarief:
Exposanten die 5 jaar
(2015–2019) of langer zonder
tussentijdse onderbreking
aan de Tong Tong Fair
hebben deelgenomen,
hebben recht op het 3%
lagere vaste-klanten-tarief.

*** Alle genoemde tarieven zijn per m2, staan vermeld in euro's en zijn exclusief

€ 230,–
Exclusief 21% btw, inclusief
administratiekosten,
vermelding in de beurs
catalogus en op de website
van de Tong Tong Fair, 1
exposantenpas per 3m2 en
10 relatiekaarten.

21% btw. Tenzij anders vermeld, zijn de huurtarieven exclusief standbouw,
electriciteit, water en eventuele andere door de exposant gewenste
voorzieningen
*** Stands van 6m2 worden opgeleverd inclusief standbouw à €78 per m2. De
standbouw bestaat uit gestoffeerde wanden (zwart, grijs, rood, groen), frieslijst
(wit), tapijttegels (antraciet), verlichtingspots (2) en electra (1kW). Extra kW
mogelijk op aanvraag.

Eetwijk / Grand Pasar

Consumptiestand (min. 12m2)

< 25m2

Hoek
Kop
Berg-/serviceruimte
Plaatsing keukenunit

25 – 49m2
€ 240,–
€ 260,–

€ 250,–
€ 270,–

>
_ 100m2
€ 210,–
€ 230,–

€ 105,–
€ 40,–

Aanbieding

Mini Foodstand 6m2

€ 1.350,–

korting

A

Totale standhuur

10%

B

In 2 termijnen: 2 x
50%

5%

Standbouw***
Standbouwpakket
Wanden gestoffeerd (zwart,
grijs, rood, groen) / Wanden
geschilderd (alle RAL-kleuren)

1e

voor:

Inbouw van 6m2 (4m2 + 2m2 bergruimte) wordt opgeleverd
inclusief standbouw: wanden (wit), frieslijst (wit) en tapijttegels
(antraciet). Exclusief electriciteit/nachtstroom. Voorwaarde: geen
drankverkoop.

Registratie na 4 november 2019

EARLY BIRD: Registratie vóór 4 november 2019
Betalingstermijnen

50 – 99m2
€ 230,–
€ 250,–

2e

voor:

• Geen korting
• Totale huursom uiterlijk 14 dagen na factuurdatum

4 dec. 2019
15 jan.
2020

26 feb.
2020

< 12m2 (uitslui-

tend gestoffeerde
wanden mogelijk)

€ 78,–

12 – 24m2

25 – 39m2

>
_ 40m2

€ 70,–

€ 63,–

€ 60,–

*** Alle genoemde tarieven zijn per m2, staan vermeld in euro's en zijn exclusief 21% btw. Inclusief: standbouw, wanden, frieslijst, tapijttegels, 1 verlichtingspot per 4m2,
electriciteit 1kW

toelichting bij de tarieven voor standhuur

water: aansluiting door mtd nederland

Verkoop-, voorlichtings- en demonstratiestands bevinden
zich in de Grand Pasar / Indonesië-Paviljoen. Het IndonesiëPaviljoen is bestemd voor exposanten uit Indonesië.
De tarieven zijn afhankelijk van het gewenste type stand:
inbouw (één open zijde), hoek (2 open zijden), kop
(3 open zijden) en eiland (4 open zijden). Er zijn
verschillende afmetingen beschikbaar in overeenstemming
met de plattegrond of op aanvraag.

Wanneer u op het aanvraagformulier de optie ‘water’
aankruist, ontvangt u later het aanvraagformulier en de
tarieven voor wateraansluiting. De installateur stuurt een
offerte.
Ten behoeve van (consumptie)exposanten zal een
gezamenlijke spoelkeuken worden aangelegd, waarvoor een
bijdrage verschuldigd zal zijn van € 16,– per m2 gehuurde
standruimte met een minimum van € 135,– en een maximum
van € 255,– per stand. Mocht een (consumptie-)exposant
besluiten een eigen watertoevoer en -afvoer in de stand
te laten aanleggen, dan zal de eventueel reeds berekende
bijdrage gecrediteerd worden. De Nederlandse Voedsel-en
Warenautoriteit dringt er op aan dat consumptie-exposanten
gebruikmaken van een keukenunit, die op de watertoevoer en
-afvoer dient te zijn aangesloten.

Consumptiestands bevinden zich in de Eetwijk en deels
in de Grand Pasar. De tarieven zijn afhankelijk van het
gewenste type stand: hoek (2 open zijden), kop (3 open
zijden), inbouw (Mini Foodstand).
standbouwpakket

Naast de mogelijkheid om uw stand zelf of door uw eigen
standbouwer op te (laten) bouwen, biedt de organisatie
een (nieuw) standbouwpakket aan inclusief standbouw en
houtbouw wanden; gestoffeerd (zwart, grijs, rood, groen)
of geschilderde wanden (alle RAL-kleuren), frieslijst (wit)
en tapijttegels (keuze uit antraciet, lichtgrijs, donkergrijs,
rood, groen, blauw, beige), 1 verlichtingspot per 4m2) en
electriciteit 1kW inclusief verbruik voor de hele periode. Het
standbouwpakket tot 12m2 wordt uitsluitend opgeleverd
met gestoffeerde wanden. Bij meer m2 heeft u de keuze
uit gestoffeerde of geschilderde wanden. De gewenste
kleur(en) geeft u aan bij het ondertekenen van de offerte.
Heeft u meer stroom nodig, dan kunt u de gewenste kW
vermelden op het aanvraagformulier. De aanvraag en
afhandeling van electriciteit regelen wij voor u.
annuleringen

Een verzoek tot annulering kan alleen schriftelijk, per e-mail
of brief (aangetekend) geschieden.
Annuleringskosten:
• 50% van de standhuur bij annulering na toewijzing van de
stand en akkoord van de exposant op de offerte
• 75% bij annulering minder dan 2 maanden vóór de eerste
opbouwdag van de beurs
• 100% bij annulering minder dan 1 maand vóór de eerste
opbouwdag van de beurs
electriciteit: verplichte aansluiting is minimaal 1 kw

In de directe omgeving van het Malieveld zijn geen
mogelijkheden om veel vermogen van het electriciteitsnet
af te tappen. Daarom wordt een deel van de electriciteit
voor het evenement geleverd door aggregaten. De toevoer
van electriciteit vanaf de aggregaten naar de stands wordt
uitgevoerd door Van der Veen Event Engineering. Een
aanvraagformulier waarmee exposanten electriciteit kunnen
aanvragen voor de stand zal later worden toegestuurd.
Ter indicatie: Een aansluiting van 3 kW met dubbele
wandcontactdoos r.a. komt inclusief verbruik op
€ 340,– (tarief 2019), exclusief 21% BTW. Voor
consumptiestands en keukenunits met keukenapparatuur
zal over het algemeen een veel groter vermogen nodig zijn.

standruimte aanvragen

• Vul online (zie https://tongtongfair.nl/standhouders/) het
aanvraagformulier in of download de pdf en stuur deze
per post of mail.
• Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte (incl.
toegewezen standruimte, voorwaarden en reglementen)
met een beperkte geldigheidstermijn.
• Indien u akkoord gaat, ondertekent u de offerte digitaal
(of u print en ondertekent de offerte en stuurt deze per
post retour). Door ondertekening van de offerte verklaart
u zich akkoord met de voorwaarden voor deelname en
verplicht u zich tot deelname.
• U ontvangt een factuur.

