
Ter gelegenheid van de interna�onale vakbeurs IFAT München 2014 organiseert TradeFairs.be een speciale dagvlucht in  

samenwerking met van Ekeris Expo service (officiële vertegenwoordiging van de Messe München GmbH in de Benelux). 

Door de op�male planning van onze chartervlucht kunt u de beurs van opening tot slui�ng bijwonen!  

 

Profiteer van uw all-inprijs: 

 √   uw CityJet-vluchten heen en terug 

 √   uw transport tussen de luchthaven en de beurs 

 √   uw toegangskaart voor IFAT 

 √   uw reis- en annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance 

 √   de luchthaven- en veiligheidstaksen en brandsto/oeslagen  

 √   de btw (2,73%) 

 

Deelnemen aan deze speciale IFAT-chartervlucht? Boek nu: 

• Fax uw inschrijvingsformuiler (z.o.z.) naar 03 233 30 27. 

• Mail het inschrijvingsformulier naar reserva�e@tradefairs.be.

• Of schrijf u in op www.tradefairs.be.

 

 

 

Speciale 1-daagse chartervlucht vanuit Antwerpen op dinsdag 6 mei 2014. 

Water, Sewage, Waste and 
Raw Materials Management 

 
München 5 - 9 mei 2014 

Meer informatie over IFAT 

 

 

 

 

 

van Ekeris Expo service 
Tel.: +32 (0)3 206 19 56 

info@vanekeris.com 

www.vanekeris.com                              www.ifat.de 
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TradeFairs.be is a trade name of Expotravel bvba 

 

 

 

 

06u00   Check-in in de vertrekhal van de luchthaven van Antwerpen. U kunt gra�s parkeren tegenover de vertrekhal. 

07u00   Vertrek met CityJet naar München. Ontbijt op de vlucht. 

08u45   Aankomst op de luchthaven van München. Autocars voeren u naar de beurs. 
 

   Beursbezoek: wandel rond op uw eigen tempo. De beurs is open tot 18u00. 
 

18u00   Autocars voeren u weer naar de luchthaven. 

19u30   Vertrek met CityJet naar Antwerpen, een snack is inbegrepen. 

21u15   Aankomst op de luchthaven van Antwerpen. 

 

Prijs per persoon: € 485,00 



Bijzondere voorwaarden  

 

 

• Annuleringskosten: 

 

- € 100,00 per persoon tot 29 dagen vóór het vertrek 

- € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen vóór het vertrek 

- 100% van de prijs per persoon vanaf 6 dagen vóór het vertrek 

 

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

Voldoet u aan de voorwaarden van de polis (bijv. ziekte met doktersaDest)? Dan betaalt Allianz Global Assistance uw  

annuleringskosten terug. Uw aanvraag tot terugbetaling doet u schri/elijk en rechtstreeks aan Allianz Global Assistance (fax: 02 290 

65 29, polisnummer 1280). De Algemene Voorwaarden van Allianz Global Assistance vindt u op www.tradefairs.be. 

 

• Naamswijzigingen: 

 

Naamswijzigingen zijn al�jd toegestaan en kosteloos. 

 

• Belangrijk! 

 

TradeFairs.be kan en mag de reis annuleren als twee weken voor het vertrek het minimumaantal inschrijvingen niet is bereikt. 

De uurregelingen en Belgische luchthaven zijn onder voorbehoud. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Ja, ik reis mee naar de vakbeurs IFAT in München op dinsdag 6 mei 2014. 

              

Firma: ______________________________________________________Btw-nr.: ________________________________ 

Contactpersoon: hr./mevr.  ____________________________________________________________________________ 

Adres: _______________________________________ Gemeente: _________________________ Postcode: __________ 

Tel.: ______________________________  Gsm-nr. 1e deelnemer: ____________________________________________  

E-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

 

Naam en 1e 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.  _______________________________________________________________  

 
Ik betaal per bankoverschrijving zodra ik de factuur ontvang. Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van de ‘vzw Geschillencommissie Reizen’ en de 

Bijzondere Voorwaarden (zie onder). 

 

 

 

Datum: ____________________________  Handtekening: ____________________________ 

 

 

Uw vlucht reserveren? Vul het inschrijvingsformulier in en stuur het naar TradeFairs.be per fax (03 233 30 27)  

of via e-mail (reserva�e@tradefairs.be). Of reserveer uw vlucht online (www.tradefairs.be). 


