Hannover, 01 - 05 april 2019

Naar Hannover Messe 2019 op dinsdag 2 april.
Ter gelegenheid van de internationale vakbeurs Hannover Messe 2019 organiseert TradeFairs.be op dinsdag 2 april een
super-efficiënte eendaagse chartervlucht naar Hannover. Door de optimale planning woont u de beurs van opening tot
sluiting bij!
“Het samenspel van automatiserings- en energietechniek, intralogistiek, IT-platforms en artificiële intelligentie
stuwt de digitale transformatie van de industrie vooruit. De HANNOVER MESSE toont de enorme mogelijkheden
die deze ontwikkeling in zich draagt”.

Programma van uur tot uur
05:15 ontvangst en check-in op Brussels Airport
07:00 vertrek van de chartervlucht, ontbijt aan boord
08:05 aankomst op Hannover Airport, aansluitend
transfert met touringcar naar de beurs.
De beurs is geopend van 09:00 tot 18:00 uur.
18:00 transfert van de beurs naar de luchthaven
19:30 vertrek van de vlucht naar Brussel, luxe belegde
broodjes aan boord
20:35 aankomst op Brussels Airport

Prijs per persoon: € 495,00
Bent u lid van FLAM3D? Dan betaalt u slechts € 465,00

Bij de prijs is inbegrepen
· chartervluchten Brussel - Hannover - Brussel
· ontbijt met koffie of thee op de heenvlucht
· luxe belegde broodjes met drankje op de terugvlucht
· transferts luchthaven - beurs - luchthaven
· toegangskaart voor de Hannover Messe
· Belgische reisbegeleiding
· alle luchthavenbelastingen (evt. verhogingen voorbehouden)
· btw (2,73%)

Trade shows :
- Integrated Automation, Motion & Drives
- Digital Factory
- Integrated Energy
- Industrial Supply
- Research & Technology
- ComVac

Deelnemen aan deze speciale chartervlucht?
Boek online op www.tradefairs.be óf mail het
reserveringsformulier naar reservatie@tradefairs.be.

Bijzondere voorwaarden
·

Annuleringskosten per persoon:

- € 150,00 per persoon tot 29 dagen voor vertrek
- € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek
- 100 % van de reissom per persoon vanaf 6 dagen voor vertrek
Annuleren doet u per e-mail. Als datum van annulering geldt de dag dat TradeFairs.be uw bericht ontvangt.

· Naamswijzigingen:
Naamswijzigingen zijn altijd toegestaan en kosteloos.
Belangrijk!
TradeFairs.be kan en mag de reis annuleren als 14 kalenderdagen voor het vertrek het minimumaantal inschrijvingen niet
is bereikt. De Algemene Voorwaarden van de “vzw Geschillencommissie Reizen” zijn van toepassing en vindt u op
www.tradefairs.be. De uurregelingen en Belgische luchthaven van vertrek zijn onder voorbehoud.
Meer informatie over de Hannover Messe?
Kijk op www.global-fairs.com of www.hannovermesse.de

Reserveren
Vul het reserveringsformulier in en mail het naar reservatie@tradefairs.be of reserveer uw vlucht online op
www.tradefairs.be
Ja, wij nemen deel aan de reis naar Hannover ter gelegenheid
van de internationale vakbeurs Hannover Messe op 2 april 2019.
Firma

Btw-nummer

Adres

Postcode-Gemeente

Contact

Telefoon

E-mail

Gsm 1e deelnemer

-> Wij zijn lid van FLAM3D: O ja O nee lidmaatschapsnummer: _______________
-> U mag ons op de deelnemerslijst vermelden die vooraf aan alle deelnemers wordt toegezonden: O ja O nee
Naam en 1e voornaam van de deelnemer(s) zoals vermeld op de identiteitskaart/paspoort:
MR/MRS

Familienaam

1e voornaam

1
2
3
4

Wij gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden van de ‘vzw Geschillencommissie Reizen en de Bijzondere Voorwaarden (zie boven) en wij betalen uw factuur binnen 8 dagen na ontvangst.

Datum: _____________________________

Handtekening: _____________________________

TradeFairs.be - Luchthavenlei 1 - 2100 Deurne, Antwerpen - België
+32 (0) 3 233 3878 - info@tradefairs.be - www.tradefairs.be
Tradefairs.be is a tradename of Tribus.aero bvba

