
 

 
INSCHRIJFFORMULIER 2016            

 
 

Bedrijfsnaam   

Postadres   

Postcode/plaats   

Contactpersoon   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

 
Standruimte 
wenst standruimte tijdens de HHH show op vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2016 in de IJsselhallen te Zwolle, in 
huur toegewezen te krijgen, overeenkomstig de door de organisatie verstrekte voorwaarden: 
� 30 m² expositieruimte voor € 1.250,-* (meer m² mogelijk na overleg met de organisatie) 
    Afmeting: 6 meter Breed x 5 meter Diep 
 
� 9 m² expositieruimte voor € 450,- Kan niet aan de ring! (Evt. stroomvoorziening i.o.m. de organisatie) 
 
� marktkraam à € 450,- Kan niet aan de ring! (Evt. stroomvoorziening i.o.m. de organisatie) 
 
Presentatie dochtergroep(en) 
wenst … dochtergroep(en) te presenteren à 6 dieren, incl. presentatie in de ring en incl. balie/standruimte in de 
volgende opstelling: 
�  60 m² standruimte aan de ring met koeienbalie er direct achter à € 4.250,-* per dochtergroep; 
 
�  30 m² standruimte aan de ring met koeienbalie langs de muur à € 3.000,-* per dochtergroep; 
 
�  30 m² standruimte en koeienbalie langs de muur à € 2.850,-* per dochtergroep. 
     Gelieve ook de achterzijde in te vullen! 
 
Advertentie 
� wenst een advertentie in de catalogus à € 400,- per pagina 
    S.v.p. advertentie vóór 15 oktober a.s. mailen naar: penningmeester@hollandholsteinshow.nl 
 
Overige reclame-uitingen 
� wenst vlaggen, spandoeken of billboards te plaatsen, welke door de organisatie worden geplaatst, à € 250,- p/st.    
    Hierover nemen wij t.z.t. contact met u op. 
 
* Incl. 2 kWh stroom. U hoeft deze niet apart bij de IJsselhallen te bestellen! 
Alle bedragen zijn excl. BTW en zullen gefactureerd worden via de IJsselhallen (Libéma). 
 
Ondertekening 
Ondergetekende verklaart tevens bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden van de 
organisatie Stichting Holland Holstein sHow voor deelname aan de HHH show. 
 
_______________________  _____________________  ______________________ 
Datum     Plaats     Handtekening 
 
Dit formulier vóór 1 oktober a.s.  retour sturen naar: 
penningmeester@hollandholsteinshow.nl of Bûterheideveld 27, 8423 TB Makkinga. 



 

 
OPGAVEFORMULIER 
DOCHTERGROEPEN 2016            

 
 
Wij presenteren de volgende dochtergroep(en): 
 

Naam stier    Naam stier   

Geb. datum    Geb. datum   

Levensnummer    Levensnummer   

KI code    KI code   

 
Gelieve de volgende gegevens van de stier(en) voor de catalogus aan te leveren: 
 

- Productie en exterieurvererving* (indien u niets instuurt worden de cijfers van de laatste indexdraai    
 gepubliceerd); 

- Foto van de stier(en)* 
 
* Gelieve dit te mailen naar: secretariaat@hollandholsteinshow.nl o.v.v. dochtergroep HHH catalogus  
   2016 
 
Uiterlijk 1 oktober  2016 dient u te hebben doorgegeven met welke dochtergroep(en) u aanwezig zult 
zijn tijdens de show. 
 
Zodra wij de opgave van u hebben ontvangen krijgt u van ons verdere mailing over welke gegevens we 
nog meer nodig hebben voor in de catalogus. 
 
De Holland Holstein sHow is Lepto- en BVD-vrij en IBR-veilig. Dit betekent dat er aan de Holland 
Holstein sHow alleen dieren mogen deelnemen die Lepto-, BVD- en IBR-vrij zijn. Dit geldt ook voor de 
dieren van de dochtergroep. 
 
Op de Holland Holstein sHow is het showreglement van toepassing. De deelnemers/inzenders van 
dieren dienen zich hieraan te houden. 
 
Te zijner tijd ontvangt u van ons informatie over de verdere gang van zaken. 
 
Succes bij het selecteren van de dieren. 


