BCF Career Event – 14 november 2019
Gent ICC - België

REGISTRATIEFORMULIER - BCF CAREER BELGIË 2019
1. Organisatie
Organisatienaam:

Adres:

Postcode, plaats, land:

Factuuradres (indien afwijkend):

Factuurgegevens (PO of ordernummer):

BTW nummer (bij intracommunautaire levering/BTW verlegd):

2. Contactpersoon
Voornaam:

Achternaam:

Functie:

E-mail:

Telefoon:

Mobiel:

Ik ontvang graag alle communicatie in:

 NL

M/V

 EN

3. Publicatie
Organisatienaam:

Website:

Logo:
 Gebruik hetzelfde logo als vorige editie
 We sturen een nieuw logo toe (in .eps format)
Sector:

 Life Sciences
 Chemie
 Food
 Farma

Niveau:

Type organisatie:
 MKB
 Multinational
 Werving & Selectie bureau
 TSO (MBO)
 HBO
 WO
 PhD
 Postdoc

 Opleidingsinstelling
 Onderzoeksinstituut
 Overig

Biedt posities
voor:

 Stagiair
 Starter
 Jong professional
 Professional

4. Ondertekening
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de bijbehorende algemene voorwaarden op
pagina 5.

Naam:

Handtekening:

Datum:

Plaats:

Stuur dit formulier naar: info@bcfcareer.com
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5. Bestelling pakketten
Selecteer een (premium) pakket om uw werkgeversmerk te versterken en nieuw talent te werven!

 Premium - Regular

Premium pakketten

12 mnd. profiel
1 mnd. spotlight werkgever

BCF Career

BCF Career Event

3 x 2m standruimte
2 toegangskaarten incl. catering
cv-scanner

BCFjobs

2 spotlight vacatures
1 mnd. cv-database
1 mnd. logo in job alert (rechts)
2 vacatures gedeeld op LinkedIn

BCF Career Guide / BCF Insights

1 pag. profiel

 Premium - Extra
12 mnd. profiel
2 mnd. spotlight werkgever OF
1 mnd. online advertentie
4 x 2m standruimte
6 toegangskaarten incl. catering
15 min. presentatie
cv-scanner
4 spotlight vacatures
3 mnd. cv-database
1 mnd. banner in job alert (onderaan)
4 vacatures gedeeld op LinkedIn
1 pag. profiel
1 pag. advertentie

Prijs

3.125

5.100

Early-bird, tot 15-07-‘19

2.900

4.900

Very early-bird, tot 05-04-‘19

2.725

4.700

Talent Recruitment pakketten

 Talent Recruitment - Regular

 Talent Recruitment - Extra

BCF Career

-

-

3 x 2m standruimte
2 toegangskaarten incl. catering
excl. cv-scanner
1 vacature
1 mnd. cv-database
1 vacature gedeeld op LinkedIn

4 x 2m standruimte,
3 toegangskaarten incl. catering
excl. cv-scanner
3 vacatures
3 mnd. cv-database
3 vacatures gedeeld op LinkedIn

-

-

Prijs

2.650

3.300

Early-bird, tot 15-07-‘19

2.400

3.050

Very early-bird, tot 05-04-‘19

2.250

2.900

BCF Career Event

BCFjobs
BCF Career Guide / BCF Insights

 Recruitment boost 1*

 Recruitment boost 2*

 Recruitment boost 3*

 Recruitment boost 4*

Product

Prijs

Product

Prijs

Product

Prijs

Product

Prijs

10 jobs

1.500

25 jobs

3.125

50 jobs

4.250

100 jobs

5.500

cv-database

1 maand
gratis
toegang

cv-database

2 maanden
gratis
toegang

cv-database

4 maanden
gratis
toegang

cv-database

6 maanden
gratis
toegang

20% korting

- 300

20% korting

- 625

20% korting

- 850

20% korting

1.100

Totaal

1.200

Totaal

2.500

Totaal

3.400

Totaal

4.400

* De Recruitment boost kan alleen direct in combinatie met een pakket of individuele standruimte worden aangekocht. Het is
niet mogelijk de Recruitment Boost op een later moment bij te kopen.

Alle prijzen zijn in € en excl. 21% BTW of BTW verlegd.
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 Sponsor

 Hoofdsponsor

12 mnd. profiel
2 mnd. spotlight werkgever OF
1 mnd. online advertentie
4 x 2m standruimte,
6 toegangskaarten incl. catering
6 spotlight vacatures
4 mnd. cv-database
15 min. presentatie
cv-scanner

12 mnd. profiel
4 mnd. spotlight werkgever OF
2 mnd. online advertentie
6 x 2m standruimte,
10 toegangskaarten incl. catering
10 spotlight vacatures
6 mnd. cv-database
30 min. presentatie
cv-scanner
1 pag. profiel
1 pag. advertentie
2 pag. advertorial

Sponsor pakketten
BCF Career
BCF Career Event

BCFjobs

BCF Career Gudie / BCF Insights
Prijs

1 pag. profiel
1 pag. advertentie
6.850

11.300

Early-bird, tot 15-07-‘19

6.650

11.050

Very early-bird, tot 05-04-‘19

6.450

10.900

Een (hoofd) sponsor krijgt het volgende aan extra exposure:
o Logo + vermelding als (hoofd) sponsor op de website www.bcfcareer.com.
o Logo + vermelding als (hoofd) sponsor in de maandelijkse nieuwsbrief van BCF Career Event.
o Logo + vermelding als (hoofd) sponsor in de job alert van BCFjobs.
o Logo + vermelding als (hoofd) sponsor op de poster, flyers & advertenties van BCF Career Event.
o Logo + vermelding als (hoofd) sponsor op het welkomst spandoek van BCF Career Event.
o Logo + vermelding als (hoofd) sponsor op de inloop presentatie van BCF Career Event.
o Logo + vermelding als (hoofd) sponsor op de cover van de BCF Career Guide.
Als sponsor heeft u de mogelijkheid uw eigen stand plek te kiezen op de beursvloer van BCF Career Event.

6. Selecteer toppings voor BCF Career Event
Let op: het is een ‘kale’ plek op de vloer, zonder standaard meubilair, stroom en/of posterwand.

Toppings (stroom & meubilair)
 Elektrisch aansluitpunt (0.9kW)

50

 1 tafel (180 x 50), afgerokt
 2 stoelen met armleuning

10
10

 Statafel incl. hoes
 Barkruk

40
18

x ……
x ……

Deadline
Alle toppings kunt u t/m 9 oktober 2019 nabestellen. Indien u op een later moment meubilair via ons wilt bestellen, kan dit via een
online formulier. U vindt de link in uw bevestigings e-mail of in het standhouders handboek. Na 9 oktober bestelt u bij op basis van
beschikbaarheid en tegen een meerprijs van 25%.
Heeft u ander of meer meubilair of stroom nodig, dan vernemen wij graag uw wensen per email: l.stavast@hyphenprojects.nl.
Wifi / Internet
Alle standhouders van BCF Career Event mogen gratis gebruik maken van het Wifi netwerk in Gent ICC.
Indien u een vaste internetverbinding nodig heeft kunt u dit bestellen tegen het standaard tarief van Gent ICC.
 Vaste internetkabel á €125

Alle prijzen zijn in € en excl. 21% BTW of BTW verlegd.
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7. Bestel losse producten
Vul uw pakket aan met stand upgrades, een presentatie, publicatie in de BCF Career Guide en/of promotie uitingen.
Liever geen pakket? Alle producten kunnen ook lost besteld worden via onderstaand formulier.

BCF Career
 Spotlight werkgever op homepagina, 1 maand
 Advertentie op homepagina, 1 maand
 Organisatieprofiel, 12 maanden
 Logo in job alert, 1 maand (rechts)
 Banner in job alert, 1 maand (bovenaan)
 Banner in job alert, 1 maand (onderaan)
 Banner in job alert, 1 maand (rechts)

500
1.000
765
500
1.500
750
1.000

BCF Career Event
 Standruimte 3 x 2m, incl. 2 kaarten
 Standruimte 4 x 2m, incl. 3 kaarten
 Upgrade hoekpositie stand
 Korting 1e verdieping stand*
 Upgrade extra 6m2
 Upgrade extra 2m2
 Presentatie 15 minuten, incl. 1 kaart voor de spreker
 Presentatie 30 minuten, incl. 1 kaart voor de spreker
 Sponsor waterflessen
 Toegangskaart per stuk
 Parkeerkaart per stuk (max. 1 per organisatie i.v.m. beperkte beschikbaarheid)
CV-scanner
Cv’s en contactgegevens van bezoekers tijdens het event direct opslaan op uw
laptop.
 CV-scanner
Korting op de cv-scanner in ruil voor promotie van BCF Career Event d.m.v.:
 BCF Career Event logo incl. link op de website
 Aankondiging deelname aan BCF Career Event via social media post
 Nieuwsitem incl. logo van BCF Career Event in nieuwsbrief
(max. €200 korting. Kortingsacties mogelijk t/m 1 oktober 2019)

2.350
2.850
500
- 100
2.100
825
550
795
3.000
37
10

x ……

250

- 100
- 50
- 50

Stuur mij meer info per email over:
 de start-up en scale-up pakketten en award
 kiezen van eigen standplek (vanaf €600)
 extra mogelijkheden om zichtbaarheid te vergroten
 meewerken aan de cv-checks op 14 november 2019
 leveren van een professional voor een carrière pitch/voorlichting (alleen voor
standhouders)
BCFjobs
 Standaard vacature
 Vacature + posting service
 Spotlight vacature
 Scale-up job **
 Scale-up job **

200
235
400
200
375

 CV-database 2 maanden
 CV-database 12 maanden

500
1.750

BCF Career Guide / BCF Insights
 Organisatieprofiel 1 pagina
 Advertentie 1 pagina
 Advertorial 2 pagina’s
 Advertentie binnenkant kaft achterin
 Advertentie binnenkant kaft voorin
 Advertentie buitenkant kaft achterin

785
885
2.000
1.685
1.800
2.550

* Bij het aanvinken van dit hokje kiest u voor €100 korting op uw totale kosten. Uw stand zal dan worden geplaatst op de 1e
verdieping.
** Alleen van toepassing voor organisaties met minder dan 50 werknemers. Niet mogelijk voor werving & selectie bureaus.

Alle prijzen zijn in € en excl. 21% BTW of BTW verlegd.

Totaal prijs:
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het evenement: het Bio, Chemistry, Food & Pharma
Career Event dat op 22 november 2018 in Gent ICC
plaatsvindt. Hierna te noemen: BCF Career Event.
b. De organisatie: Hyphen Projects B.V. die deze algemene
voorwaarden hanteert.
c. De deelnemer: de natuurlijke of de rechtspersoon die met
de organisatie de overeenkomst van deelname sluit.
d. Deelnamekosten: alle door de deelnemer aan de
organisatie verschuldigde kosten in verband met zijn
deelname aan BCF Career Event
Artikel 2. Datum, tijden en accommodatie
a. De organisatie stelt de datum van het evenement vast,
alsmede de tijden voor opbouw en afbouw van de stands.
b. Indien naar het oordeel van de organisatie bijzondere
omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan de organisatie
de voor het evenement vastgestelde datum, tijden en/of
accommodatie wijzigen, dan wel besluiten het evenement
geen doorgang te doen vinden.
c. Onder bijzondere omstandigheden in het vorige lid wordt
verstaan
marktomstandigheden
en
alle
overige
omstandigheden die, na belangenafweging, naar het
oordeel van de organisatie het welslagen van het
evenement in gevaar kunnen brengen.
d. Bij wijziging van de vastgestelde datum, tijden en/of
accommodatie blijft de overeenkomst van deelname
onverkort van kracht. Indien de organisatie overeenkomstig
lid b besluit het evenement geen doorgang te doen vinden
is de organisatie, indien de omstandigheden daar
aanleiding toe geven, gerechtigd om ter dekking van de
kosten van voorbereiding een bedrag van maximaal 20%
van de totaal verschuldigde deelnamekosten, in te houden
c.q. te ontvangen van de deelnemer. In alle gevallen is de
deelnemer gehouden de in verband met zijn deelname, op
zijn verzoek door of middels de organisatie reeds gemaakte
overige kosten integraal te voldoen.
e. In geen geval kan de deelnemer jegens de organisatie
aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte
kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals
omschreven in lid b van dit artikel.
Artikel 3. Aanmelding en indeling
a. Aanmelden voor het evenement dient te geschieden met
behulp van het hiertoe bestemde aanmeldingsformulier. Na
ontvangst van uw aanmelding, zendt de organisatie een
bevestigings-mail en een factuur.
b. De organisatie behoudt zich het recht om zonder opgave
van reden aanvragen tot deelname te weigeren.
c. Inschrijvingen worden, eventueel per sector, behandeld
in volgorde van binnenkomst.
d. De organisatie heeft het recht om in reeds toegewezen
expositieruimte
en/of
parallelle
bedrijfspresentatie
wijzigingen aan te brengen, indien dit om organisatorische
redenen nodig mocht blijken, zonder dat de inschrijver recht
kan laten gelden op vergoeding van schade, in welke vorm
of door welke oorzaak die ook mocht zijn ontstaan.
e. Opbouw en inrichten van de stands kan plaatsvinden op
22 november 2018 van 07.30 uur tot en met 09.30 uur.
Afbouw van de stands kan plaatsvinden op 22 november
2018 van 16.30 uur tot en met 18.00 uur. De opbouw en
afbouw zijn voor rekening van de standhouder. Voor de
opbouw en afbouw van de stand dient door de standhouder
zelf te worden zorg gedragen binnen de daarvoor
afgesproken tijden.
f. Het onderverhuren of overdragen van expositieruimte is
niet toegestaan, evenmin als het kosteloos afstaan van
standruimte aan derden.
g. Deelnemers krijgen enkele consumpties en een lunch.

Artikel 4. Betaling
a. Betaling van de deelnamekosten dient binnen dertig
dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij op de factuur
een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
b. Bij niet tijdige betaling van enig aan de organisatie
verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening
gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar
is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de
deelnemer, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten
worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
c. Indien het verschuldigde bedrag niet (geheel) vóór
aanvang van het evenement is bijgeschreven, is de
organisatie gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge
aanzegging en ingebrekestelling, om de reeds verleende
toewijzing in te trekken.
d. Het geen gebruik maken van eenmaal overeengekomen
en betaalde deelname geeft geen recht op restitutie van de
deelnamekosten, noch op een gedeelte ervan.
Artikel 5. Annulering
a. Annuleringen dienen altijd schriftelijk te gebeuren.
b. - Bij annulering vóór 14 mei 2019, is 25% van de
deelnamekosten verschuldigd.
- Bij annuleringen tussen 14 mei 2019 en 14 juli 2019 is 50%
van de deelnamekosten verschuldigd.
- Bij annuleringen tussen 14 juli 2019 en 14 september 2019
is 75% van de deelnamekosten verschuldigd.
- Bij annuleringen na 14 september 2019 is het volledige
bedrag (100%) verschuldigd.
c. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden
gelegen buiten zijn risicosfeer, een en ander ter beoordeling
van de organisatie, niet deel kan nemen aan het
evenement, kan de organisatie op verzoek van de
deelnemer de overeenkomst van deelname ontbinden. In
dit geval is de organisatie gerechtigd 20% van de totale
deelnamekosten te factureren of in te houden. De
deelnemer blijft tevens alle in verband met zijn deelname op
zijn verzoek door of middels de organisatie reeds gemaakte
kosten verschuldigd.
d. Ingeval ten aanzien van de exposant op enig tijdstip na
het tot stand komen van de overeenkomst van deelname
surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd,
wordt de overeenkomst van deelname door het enkele
intreden van vorenbedoelde aanvrage ontbonden en blijft
de deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd,
alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek
door of middels de organisatie gemaakte overige kosten,
onverminderd het recht van de organisatie tot het vorderen
van kosten, schade en interesten.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
a. De organisatie is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor
schade aan of vermissing van enige bezitting van de
deelnemer, ongeacht door welke gebeurtenis de schade
respectievelijk de vermissing is veroorzaakt.
b. De huurder van de expositieruimte stelt zich volledig
aansprakelijk voor de herstelkosten van door zijn toedoen
ontstane
beschadigingen
aan
meubilair
of
inventarisstukken van de evenementaccommodatie.
c. De huurder vrijwaart de organisatie tegen eventuele
aanspraken
van
de
instelling
die
de
evenementaccommodatie ter beschikking stelt aan de
organisatie.
Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze
Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens
dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waar Organisator
is gevestigd, ook indien de Klant in het buitenland is
gevestigd.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist
de organisatie.
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