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 Internationale Schelpenbeurs 
20 -21 mei 2017, Antwerpen – België (Org. Kon. Belgische Vereniging voor Conchyliologie) 

Sporthal Extra Time, Louisalei 24, 2660 Hoboken Antwerpen 

 

Naam: ….…………………………………………………………………………………........ 

Adres:………………………………………………………………………………….……..... 

E-mail: ……………………………………… Handtekening: .…………………………....... 

-Reservatie van …… x 2 meter tafel: Let op:  reserveren enkel per 2 meter ! (prijs: 30 €/meter*) 

(Geen maximum. Betaling op de schelpenbeurs) 

-Aantal badges: …….… (badge tarief: 2 badges voor de eerste twee meter, 1 extra badge voor elke 

volgende 2 meter) 

Badge namen: 

…………………………………………………………………………………….….................. 

…………………………………………………………………………………….….................. 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de wedstrijd voor de “COA-Award”, gelieve de 

voorwaarden te lezen verder in dit document en contact op te nemen met de secretaris van de beurs 

(bvc.shellshow@planet.nl) voor de reservering en de afmetingen van de tentoonstellingskast. 

Het deelnemingsformulier voor de wedstrijd “Shell of the Show” is verkrijgbaar op de schelpenbeurs. 

Openingsuren van de Schelpenbeurs 
Vrijdag 19 mei 2017  : ENKEL voor standhouders: 16.00 – 19.00u 

Zaterdag 20 mei 2017: open voor standhouders vanaf 08.00u – voor het publiek: 10.00 – 18.00u 

Zondag 21 mei 2017  : open voor standhouders vanaf 09.00u – voor het publiek: 10.00 – 16.00u 

Gelieve het ingevulde formulier vóór 1 mei 2017 terug te sturen aan: 

Charles Krijnen (secr. Schelpenbeurs), Burg. Jansenstraat 10, 5037 NC Tilburg, Nederland 

 Tel: ++31/ (0)13 463 06 07 e-mail : bvc.shellshow@planet.nl 

*) Lidmaatschap van Kon.BVC is verplicht (België: 35€; Nederland: 38€; andere landen: 45€). 

Alle exemplaren moeten voorzien zijn van een etiket met vindplaats, naam en prijs. 

Het is verboden om beschermde soorten te verkopen. 

- Merk op: We waarderen het ten zeerste als u tot het einde van de Schelpenbeurs op zondag aanwezig blijft! 

- De organisatie is niet verantwoordelijk in geval van diefstal, verlies of het niet naleven van de belastingwetgeving op 

het moment van een belastingcontrole. 

- Meer informatie kan u vinden op onze website http://www.konbvc.be of bij de secretaris. 
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