Dé beurs voor iedere watersporter

HISWA

te water
29 aug - 3 sept 2017

De HISWA te water is dé in-water boot show van Nederland. Meer dan 23.000 koopkrachtige beginnende en ervaren
watersporters, circa 250 boten, waaronder veel primeurs en een groot aanbod aan nautische producten maken de
HISWA te water tot een spetterende watersportbeurs waar u als watersportondernemer niet mag ontbreken.

Tarieven 2017 Haven

ACTIVITEIT ORGANISEREN?
Exposanten krijgen de mogelijkheid om
hun producten of boten nog meer onder de

LIGPLAATSEN VOOR BOTEN TOT 11 METER*

aandacht te brengen. Exposanten mogen

Vroegboektarief

Tarief

Tarief

gratis een extra activiteit organiseren.

		

tot 1 april 2017

tot 1 juli 2017

vanaf 1 juli 2017

Organiseer een wedstrijdje of clinic op het

Eerste boot

€ 80 per m2

€ 100 per m2

€ 118 per m2

water, geef een lezing in het theater, een

Tweede boot

€ 76 per m

€ 95 per m

€ 112 per m

2

workshop op uw eigen stand of verzin zelf

Derde boot

€ 72 per m2

€ 90 per m2

€ 106 per m2

iets ludieks. Er is van alles mogelijk. Vraag

Vierde boot en meer

€ 64 per m

€ 84 per m

€ 94 per m

naar de voorwaarden.

2

2

2

2

2

LIGPLAATSEN VOOR BOTEN VANAF 11 METER*

PROEFVAARTSTEIGER

Vroegboektarief

Tarief

Tarief

		

tot 1 april 2017

tot 1 juli 2017

vanaf 1 juli 2017

Eerste boot

€ 62 per m2

€ 77 per m2

€ 91 per m2

Tweede boot

€ 59 per m2

€ 73 per m2

€ 86 per m2

Derde boot

€ 56 per m2

€ 69 per m2

€ 81 per m2

- Proefvaarten zijn dagelijks mogelijk

Vierde boot en meer

€ 49 per m2

€ 62 per m2

€ 73 per m2

- De standaard annuleringstarieven zijn van toepassing

* De boten worden van groot naar klein gerekend.

Tarief € 1.050 per boot tot 11 meter
€ 2.100 per boot vanaf 11 meter
- Deelname aan de proefvaartsteiger is alleen mogelijk als
aanvulling op de reguliere beursdeelname, wanneer u met 2 of
meer boten deelneemt

- Deelname is op basis van beschikbaarheid aan de proefvaartsteiger
en geschiedt op volgorde van binnenkomst van de inschrijving

PLATFORMS
DEELNAMETARIEF

Voor uw stand in de haven hebben we

Het deelnametarief voor de HISWA te water 2017 bedraagt € 625

naast standruimte voor uw boten

(niet terugvorderbaar), te factureren na ontvangst van de inschrijving,

platforms van 6x2 m beschikbaar à € 600

vermeerderd met de tarieven voor ligplaatsen, eventueel liggeld platforms,

per stuk.

tentaccommodatie en kadeterrein.

Vanzelfsprekend kunt u meerdere p
 latforms

Het deelnametarief wordt aangewend ter promotie van de HISWA te water

bestellen. In de webshop geeft u via het

2017. Mede-exposanten dragen hier € 495 aan bij.

schetsformulier aan hoe u de platforms
geplaatst wilt hebben. Over de eerste twee

ELEKTRA

platforms is geen liggeld verschuldigd

Als exposant ontvangt u standaard 1 elektra aansluiting van 230 V (16Amp,

mits zowel het platform als de boot met

3kW), hiervoor wordt € 262 in rekening gebracht.

de spiegel aan de hoofdsteiger wordt
afgemeerd. Afhankelijk van de gewenste
opstelling (vanaf 3 platforms) kan er liggeld
à € 40 p/m2 in rekening worden gebracht.

Wijzigingen voorbehouden. Afwijkende vormen van deelname
kunnen besproken worden met de organisatie. Alle genoemde
tarieven zijn exclusief BTW.

Dit bespreken wij met u, zodra bekend is
hoe u de platforms wilt plaatsen.

Dé beurs voor iedere watersporter

HISWA

te water
29 aug - 3 sept 2017

Tarieven 2017 Kade

ACTIVITEIT ORGANISEREN?

STANDRUIMTE IN DE EXPOSITIETENT

aandacht te brengen. Exposanten mogen

Inclusief uniforme standbouw bestaand uit: 1 spot per 3 m2, wanden, vloerbedekking

gratis een extra activiteit organiseren.

en frieslijst waarvan één met naamsvermelding.

Organiseer een wedstrijdje of clinic op het

Exposanten krijgen de mogelijkheid om
hun producten of boten nog meer onder de

Tarief tot 1 april 2017

Tarief tot 1 juli 2017

Tarief vanaf 1 juli 2017

water, geef een lezing in het theater, een

€ 161 per m

€ 182 per m

€ 197 per m

workshop op uw eigen stand of verzin zelf

2

2

2

iets ludieks. Er is van alles mogelijk. Vraag
STANDRUIMTE OP HET KADETERREIN

naar de voorwaarden.

Op het kadeterrein kunt u standruimte huren. Er zijn locaties met en zonder
havenzicht. De tarieven zijn exclusief huur promopaviljoen en m2 ten behoeve van
een eventueel terras.
Tarief tot 1 april 2017

Tarief tot 1 juli 2017

Tarief vanaf 1 juli 2017

€ 92 per m2

€ 104 per m2

€ 114 per m2

€ 100 per m2 havenzicht

€ 112 per m2 havenzicht

€ 125 per m2 havenzicht

PROMOPAVILJOEN
Als deelnemer op het kadeterrein en exposanten met ligplaatsen voorzien van een
platform kunt u bij de organisatie een p
 romopaviljoen huren. Alle onderstaande
promopaviljoens kunnen op een platform geplaatst worden.
Typen promopaviljoens (zolang de voorraad strekt):
3x3m€

922

6 x 6 m € 1.775

4 x 4 m € 1.185

8 x 5 m € 2.265

5 x 5 m € 1.490

NIEUWE
PRIJZEN

STARTERSPAVILJOEN
4 m2 in een promopaviljoen (zonder havenzicht). Inclusief (gedeelde) elektra
aansluiting, scheidingswanden, inschrijfgeld, vloerbedekking, naamsvermelding op
de website en vermelding op de beursplattegrond.
Tarief: € 1.195
NB. Leden van HISWA Vereniging ontvangen 12,5% korting op zowel de ligplaats- als de
kale standruimtetarieven, indien zij langer dan een half jaar lid zijn en géén korting ontvangen
op het lidmaatschap.

ORGANISATIE HISWA TE WATER
HMM Exhibitions BV
+ 31 (0)20 705 14 60

Wijzigingen voorbehouden. Afwijkende vormen van deelname
kunnen besproken worden met de organisatie. Alle genoemde
tarieven zijn exclusief BTW.

hiswatewater@hiswa.nl
www.hiswatewater.nl

