
 

 

Bij de prijs is inbegrepen: 

√  chartervluchten Antwerpen-Hannover-Antwerpen 

√  ontbijt met koffie of thee op de heenvlucht  

√  luxe belegde broodjes met een drankje op de terugvlucht 

√  overbrengingen tussen de luchthaven en de beurs 

√  uw toegangskaart voor de Hannover Messe & CeMAT 

√  Belgische reisbegeleiding 

√  luchthaven- en veiligheidstaksen (verhogingen voorbehouden)   

√  B.T.W. (2,73 %)   

 

  

 

 
   

 

 

Speciale eendaagse chartervlucht vanuit Antwerpen op maandag 23 april 2018 

Programma  

Deelnemen aan deze speciale chartervlucht?  

Schrijf u in op www.tradefairs.be óf mail het inschrijvings-

formulier naar reserva.e@tradefairs.be. 

 

Meer informa�e over de beurs: 

Global Fairs, aanspreekpunt vakbeurzen in Hannover en 

Neurenberg: www.global-fairs.com 

 

 

 

TradeFairs.be - Luchthavenlei 1 - 2100 Antwerpen - België - T: +32 (0)3 233 3878  - info@tradefairs.be - www.tradefairs.be 

TradeFairs.be is a tradename of Expotravel bvba 

Logistics 4.0 meets Industrie 4.0 

Geachte  

Ter gelegenheid van de interna.onale vakbeurzen Hannover Messe en CeMAT 2018 organiseert TradeFairs.be op maandag 23 april 

een speciale eendaagse chartervlucht naar Hannover. Door de op.male planning woont u de beurs van opening tot slui.ng bij!        

Omdat u aan boord  alleen vakgenoten zal ontmoeten is er bovendien volop gelegenheid om te netwerken. Deze reis organiseren wij 

in samenwerking met Agoria (Federa.e van de technologische industrie) en Global Fairs. 

 

 

06:00   ontvangst en check-in op de luchthaven van Antwerpen 

07:00   vertrek van de TradeFairs-chartervlucht, ontbijt aan boord 

08:15   aankomst op de luchthaven van Hannover, overbrenging   

               met speciale autocar naar de beurs.  

   De beurs is geopend van 09:00 tot 18:00 uur. 

18:00   overbrenging van de beurs naar de luchthaven 

19:30   vertrek naar Antwerpen, luxe belegde broodjes aan boord 

20:45   aankomst op de luchthaven van Antwerpen. 

Prijs per persoon: € 495,00  

Bent u lid van Agoria? Dan betaalt u slechts € 465,00 



 

 

Bijzondere voorwaarden 

• Annuleringskosten per persoon: 

- € 150 tot 29 dagen voor het vertrek 

- € 250 vanaf 28 tot 7 dagen voor het vertrek 

- 100% van de prijs vanaf 6 dagen voor het vertrek 

Annuleren doet u per e-mail. Als datum van annulering geldt de dag dat TradeFairs.be uw bericht ontvangt. 

• Naamswijzigingen: 

Naamswijzigingen zijn al.jd toegestaan en kosteloos.  

 

• Belangrijk! 

TradeFairs.be kan en mag de reis annuleren als 2 welen 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. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Ja, wij nemen deel aan de reis naar Hannover op 23 april 2018  

ter gelegenheid van de Hannover Messe en CeMAT. 

 

Firma: ________________________________________________________ B.T.W.-nr.: _______________________________ 

Contactpersoon: hr./mevr. ________________________________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________ Postcode: ____________Gemeente: _____________________ 

Tel.: ____________________________________ GSM 1ste deelnemer: ____________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________________________ 

 

→   Wij zijn lid van AGORIA: □ ja   □ nee  lidmaatschapsnummer: _______________ 

→   Wij willen graag weten met wie wij reizen; wij gaan akkoord met vermelding op de deelnemerslijst:  □ ja   □ nee  

 

Naam en 1ste voornaam van de deelnemer(s) zoals vermeld op de iden�teitskaart/in het paspoort: 

 1. hr./mevr. ________________________________________________________________ 

 2. hr./mevr. ________________________________________________________________ 

 3. hr./mevr. ________________________________________________________________ 

 4. hr./mevr. ________________________________________________________________ 

Wij gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden van de ‘vzw Geschillencommissie Reizen en de Bijzondere Voorwaarden (zie boven) en wij betalen de   

factuur binnen 8 dagen na ontvangst.  

 

Datum: __________________________________  Handtekening: _______________________________________ 

 

Vul het inschrijvingsformulier in en mail het naar reserva.e@tradefairs.be óf reserveer uw vlucht op 

www.tradefairs.be. 

 

RESERVEREN 


