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Hoogwerker. U dient altijd per stand aanvraag  een hoogwerker 
te reserveren. 

1005063 Per stand aanvraag 85,00

Alle andere rigging is uiteraard mogelijk op aanvraag. 

Handtakel tot 50 kg. Tot op de vloer. Inclusief ophangpunt.

Truss cirkels, truss stands, truss specials op aanvraag Op aanvraag 

Maximaal 50 kg 

Maximaal 50 kg 

belasting **

belasting **

Enkelvoudige staalkabel 4 mm. Tot op de vloer. Met Verlock en harpsluiting. 

Ophangpunt tot 50 kg, op ongeveer 6 meter hoogte. 

Niet geschikt voor takels of trussen.
1005688

Geschikt voor takels of trussen.
1005689 105,00

85,00

Aluminium buis per meter voor vlaggen of banieren. Prijs per meter 6,00

Elektrische kettingtakel tot 50 kg. Tot op de vloer. Inclusief ophangpunt. Maximaal 50 kg 
270,00105691

Op aanvraag 

Truss vierkant 30x30 cm. Per beursperiode, bezorgd in uw stand.

Montage en demontage truss op aanvraag 

210,00
Maximaal 50 kg 

belasting **

 **LET OP! Expo Houten heeft meerdere dakbelastingen, dit varieert per hal en positie.

Pas na ontvangst tekening is te bepalen wat de belasting per punt is.

1005690

13,00

p.o.a. 

p.o.a. 

Prijs per meter 

 GO Rental b.v.

 Vleugelboot 2

 3991CL  Houten

 Telefoon: 030-6565100

 info@go-group.nl

AANVRAAGFORMULIER OPHANGPUNTEN

Opmerking:

:

:

:

:

:

  EXPO Houten 
 Meidoornkade 24

  3992 AE  Houten 

 Telefoon: 030-6349100

 info@expohouten.nl

AANVRAAGFORMULIER OPHANGPUNTEN

Stuksprijs €Omschrijving

Opdrachten dienen altijd compleet met gedetailleerde tekeningen bij voorkeur in DWG of PDF betreffende stand positie, ophangpunten, tui/staaldraden, afmetingen 

en gewichten van eventuele objecten minstens twee weken voor aanvang van beurs / evenement in ons bezit te zijn. (zie onderstaand) 

Let op! Zonder gedetailleerde tekening en aanvullende informatie kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

GO Rental is het enige bedrijf dat ophangpunten mag bevestigen aan het dak van de Expo Houten. Het laten verzorgen van ophangpunten door derden is dan ook niet 

toegestaan. GO Rental streeft ernaar om de door u bestelde faciliteiten gereed te hebben op het moment dat de 1e opbouwdag begint. Echter kan hierop geen absolute 

garantie worden afgegeven. 

Voor bestellingen geplaatst 7 dagen voor aanvang opbouw, of later, wordt een toeslag in rekening gebracht van 20%. 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gelden van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019. Wij kunnen u voorts van dienst zijn met een passend riggingplan, 

compleet met alle bijbehorende truss materialen, motortakels en diensten op maat. 

U kunt uw bestelformulier sturen naar: 

Expo Houten

Meidoornkade 24

3992 AE  HOUTEN

Telefoon: 030- 6349100

Mail: info@expohouten.nl

Hal 

Standnummer

Opbouw   :

Afbouw   :

:

:

:

:

Inclusief ketting in en uit de zak.



Datum

Handtekening
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  EXPO Houten 
 Meidoornkade 24

  3992 AE  Houten 

 Telefoon: 030-6349100

 info@expohouten.nl

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de "aandachtspunten en voorwaarden" zoals vermeld op pagina 3 van dit bestelformulier. Door ondertekening van dit formulier verklaart 

ondergetekende gemachtigd te zijn tot het plaasten van deze bestelling en hij / zij verantwoordelijkheid draagt voor alle hieruit voortvloeiende verplichtingen 

Naam in blokletters

 3991CL  Houten

 Telefoon: 030-6565100

 info@go-group.nl

FACTUURGEGEVENS 

Bedrijfsnaam 

Contactpersoon

Adres

PC | Woonplaats

Telefoon

E-mail

: :

 GO Rental b.v.

 Vleugelboot 2



Aanvraag:

Banieren / vlaggen / borden hierna te noemen objecten:

Eigen (motor)takels:

Overige voorwaarden:

Offerte:

Prijzen / betaling:

Algemene voorwaarden:

Reclames:

Naam in blokletters Datum 

Handtekening :
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 Telefoon: 030-6349100

 info@expohouten.nl

Ieder bestelling dient te zijn voorzien van een duidelijke tekening, bij voorkeur digitaal in *DWG formaat (autocad) waarop nauwkeurig de positie van de op te hangen 

materialen en de positie van de stand in de hal is weergegeven. Op de betreffende tekening dienen alle gewenste hangpunten met onderlinge maatvoering te zijn 

weergegeven, met daarbij de (hoogte)maten in meters, bijbehorende gewichten in kg en bij voorkeur schaalweergave 1:100.

 GO Rental b.v.

 Vleugelboot 2

 3991CL  Houten

 Telefoon: 030-6565100

 info@go-group.nl

AANVRAAGFORMULIER OPHANGPUNTEN

Aandachtspunten en voorwaarden

  EXPO Houten 
 Meidoornkade 24

  3992 AE  Houten 

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u altijd een offerte van GO Rental, die tevens kan dienen als opdrachtbevestiging. Nadat deze offerte door de opdrachtgever is 

ondertekend en voorzien is van de benodigde bankgegevens en de gedetailleerde tekening, kunnen wij uw opdracht in behandeling nemen. LET OP : zonder tekening en 

aanvullende informatie kunnen wij uw bestelling niet in behandeling nemen.

Alle genoemde prijzen zijn netto en exclusief 21% BTW. De betaling dient te zijn voldaan voor aanvang opbouw beurs of evenement.

: :

GO Rental is niet verantwoordelijk voor schade of gevolgschade ontstaan door foutieve/onvolledige informatie vermeld/ontbrekend op de aanvraag. GO Rental is niet 

verantwoordelijk voor schade of gevolgschade door foutieve behandeling van de ophangpunten door de aanvrager, noch voor gehangen constructies van derden, noch 

voor de werkzaamheden die de besteller of derden verrichten aan de constructie.

Op alle offertes, overeenkomsten en uitvoering zijn de Algemene voorwaarden van GO Rental van kracht, zoals gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Utrecht. 

Afwijkingen hiervan dienen schriftelijk met GO Rental te zijn overeengekomen. Een kopie van de Algemene voorwaarden is op aanvraag beschikbaar alsook te 

downloaden van onze website www.go-group.nl. Ieder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van exposant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Eventuele reclames worden door GO Rental slechts in behandeling genomen indien zij binnen 3 werkdagen na beurs/evenement schriftelijk bij GO Rental zijn ingediend, 

onder nauwkeurige opgave van omschrijving van de klacht.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de “Aandachtspunten & Voorwaarden” zoals vermeld op pagina 3 van dit bestelformulier. Door ondertekening van dit 

formulier verklaart ondergetekende gemachtigd te zijn tot het plaatsen van deze bestelling en is hij/zij verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen.

GO Rental kan alleen objecten ophangen indien deze montage gereed, op vloerniveau, worden aangeleverd; objecten moeten zijn voorzien van de juiste veilige ophang- 

en/ of bevestigingsmiddelen (buizen c.q. stangen met daaraan ophangogen). Indien GO Rental een niet veilige situatie signaleert hebben zij het recht om 

werkzaamheden in uw stand bij/naast/onder de betreffende constructie direct te stoppen. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het in elkaar zetten van de 

constructies en voormontage c.q. inspannen van doeken en dergelijke. Alle materialen met een gewicht groter dan 50kg dienen minimaal met een daarvoor bestemde 

hand- of motortakel te worden opgehangen. Het ophangen van objecten, groter dan 4 meter, wordt op basis van offerte/opdracht uitgevoerd. Tijdens de demontage 

dienen objecten ter plekke bij de stand te worden opgehaald. Objecten worden niet door GO Rental  in opslag genomen.

Indien u besluit om eigen (motor)takels te gebruiken dan dient u zelf zorg te dragen voor het aanleveren van uw eigen (motor)takel op de stand (in geval van motortakel 

met uitgelopen ketting.) Voor de goede orde maakt GO Rental u attent op de verplichting dat (motor)takels aantoonbaar gekeurd dienen te zijn. Let op!! U dient in geval 

van motortakels stroom uit te vragen bij Expo Houten. GO Rental kan niet verantwoordelijk worden gesteld, indien de noodzakelijke voeding ontbreekt. 

Door GO Rental geleverde takels worden compleet afgemonteerd met kettingzak. De ketting wordt opgeborgen en/of verwijderd zodra GO Rental de mogelijkheid heeft, 

afhankelijk van de situatie in de hal. GO Rental behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren op grond van beperkingen aan de dakconstructie van de hal 

waarin de stand zich bevindt en/of om redenen van veiligheid.
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