
Concours Hippique Deurne is vijf dagen lang genieten van topsport. Maar CH Deurne is 

nog veel meer. CH Deurne is voor veel ondernemers de geschikte ambiance om relaties te 

ontmoeten en het netwerk uit te breiden. Onder de bomen van Green Valley Estate worden 

de gasten van CH Deurne verrast door een gezellig strodorp. Tussen een uitgebreide en 

diverse opstelling van stands, tenten met winkeltjes, en andere uitstallingen ontmoeten de 

sportliefhebbers elkaar bij een lekker drankje of hapje. Ook uw bedrijf vindt hier vast een 

plek die voldoet aan uw wensen.

INSCHRIJFFORMULIER CH DEURNE 26-30 APRIL 

Schrijf zo snel mogelijk in, dan kunnen wij u in overleg een passende plaats aanbieden.

Daarmee denken wij aan de wensen van onze standhouders en het publiek te hebben voldaan.

Naam:

Adres:

Postcode:   Woonplaats: 

Tel.nr:

E-mailadres:

www.

Product wat u verkoopt:

Btwnr:

Datum Inschrijven:

Wensen:

 Luxe pagodetent met cassettevloer 5 x 5 mtr   €   800,- stand      C

 Luxe pagodetent met cassettevloer 5 x 5 mtr €   900,- stand       B

 Luxe pagodetent met cassettevloer rondom terras € 1000,- stand      A

 Mocht u 5 x 5 mtr te klein vinden, dan kunt u tegen een speciale prijs een extra tent reserveren. 

 Vraag ons naar de mogelijkheden.

 Losse standruimte 5 x 5 mtr  tent die u zelf meebrengt dient brandwerend te zijn en u moet een 

 certificaat overleggen van brandwerendheid € 650,-

 Voor speciale maten neem contact met ons op

De elektra is bij ons gratis, wel dient u genoeg kabels mee te nemen om vanaf het stroompunt

naar uw stand te leiden.  

Er is ook een mogelijkheid om meubels en planten te huren. Hiervoor kunt u contact opnemen met

onderstaande persoon. 

Alle genoemde prijzen zijn excl btw en worden vooraf aan uw gefactureerd. U kunt uw volledig ingevuld 

formulier insturen naar:

G. Boeijen  

Kerkenhuis 3 5715 BP Lierop 

 

U kunt het formulier ook mailen naar gfhdboeijen@onsbrabantnet.nl    

G. Boeijen tel:06-30539079

 

RUIM 20.000 BEZOEKERS WACHTEN OP U
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CONCOURS HIPPIQUE DEURNE

STRODORP

26 - 30 APRIL 2023

CONCOURS HIPPIQUE DEURNE WORDT ONDERSTEUND DOOR:

Luxe pagodetent met cassettevloer 5 x 5 mtr     

Luxe pagodetent met cassettevloer 5 x 5 mtr     

Luxe pagodetent met cassettevloer rondom terras   

CHDEURNE.NL
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