VERHUUR
Creative Displays verhuurt FABRIC presentatiewanden en accessoires, zoals balies,
folderstandaards en ook FABRIC bannersystemen.
Wanneer u het gebruik van bv. een presentatiewand eerst eens wilt uitproberen of wanneer
u, ondanks onze snelle levertijd, op heel korte termijn een kant-en-klare presentatie moet
verzorgen, is de huur van een presentatiewand een uitkomst.
Onze FABRIC presentatiewanden zijn in
verschillende afmetingen te huur.
Op de presentatiewand kunt u
eenvoudig uw eigen afbeeldingen of
teksten 'klitten' .
Ook kunt u bij Creative Displays
afbeeldingen of teksten op korte termijn
laten printen. Zoals bv. een bovenband.
U levert daartoe uw bestanden in en wij
verzorgen de rest.

Voorbeeld van een verhuur voor
Zeeman Makelaars

De grafische afbeeldingen en teksten
zijn natuurlijk uw eigendom en vallen
buiten verhuur.
Wij adviseren u graag bij de opstelling
en de uitvoering van de wanden.

Bij huur van grotere aantallen wanden is uitvoering en afmeting in overleg.
In onze huurvoorwaarden leest u, dat Creative Displays de presentatiewanden en artikelen
zelf plaatst en na gebruik weer ontmantelt en afhaalt. Lees de voorwaarden op de volgende
pagina, PRIJS.
Neem contact op met Creative Displays en bespreek op onze showroom úw wensen en
ónze vele mogelijkheden.
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VERHUUR
PRIJS EXCL. BTW

verhuur van FABRIC presentatiewanden, inclusief verlichting en de koffer als balie
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Huurvoorwaarden
De huurprijs geldt voor een periode van maximaal zeven dagen.
Het gehuurde wordt door Creative Displays geplaatst en weggehaald.
Hiervoor wordt € 0,80 p/km berekend. Opgave ANWB routeplanner.
Het factuurbedrag dient vóór aanvang van de huur op onze bankrekening
te zijn bijgeschreven.
Bij huur van meerdere wanden zijn aantal, afmeting en uitvoering in
overleg.
Bijgeleverd grafisch materiaal, zoals bovenband, afbeeldingen, teksten,
wordt eigendom van de opdrachtgever

Creative Displays
Postbus 12073, 1100 AB Amsterdam
Telefoon 020 691 11 60 - 0653 415 838 - telefax 084 746 21 86 - e-mail info@creativedisplays.nl
Showroom op afspraak: Bedrijvenpark de Sniep, Sniep 53, 1112 AJ Diemen

