
 

 

 

BESTELFORMULIER PROMOTIEMATERIAAL 
 
Indien u promotiemateriaal van Ventiline wenst te bestellen om te gebruiken voor de showroom of op een beurs, 
vragen wij u vriendelijk dit document zo volledig mogelijk in te vullen en ons digitaal (info@ventiline.be), per fax 
(089/41.49.43) of per post terug te sturen. Dit aanvraagformulier is  beschikbaar onder «Technische fiches» op onze 
website www.ventiline.be 
 
1. Gegevens aanvrager 

Installateur Naam  

 Adres  

Groothandel Naam  

 Adres  

 
2. Facturatiegegevens 

Factuuradres  

BTW nummer  

 
3. Leveringsgegevens 

Afleveringsadres  

Afleveringsperiode  

Telefoonnr. contactpersoon  

E-mailadres contactpersoon  

 
4. Voorwaarden om van deze dienst te kunnen genieten 
 

 Wie kan materiaal ontlenen? 
Groothandels of installateurs kunnen gratis materiaal ontlenen, mits betaling van een waarborg.  
 

 Duurtijd van de ontlening? 
De duurtijd van de ontlening is overeen te komen. (duur opendeurdagen/beurs) 
 

 Hoe aanvragen? 
De aanvraag gebeurt op het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is beschikbaar onder «Technische 
fiches» op onze website www.ventiline.be. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn. 
Het bedrag van de waarborg dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer 001-5146201-39, met vermelding 
“waarborg promotiemateriaal” 
 

 Aflevering? 
De gewenste promotiematerialen worden door onze firma ter plaatse afgeleverd. Bij ontvangst van het materiaal dient de 
aanvrager de leveringsbon te ondertekenen.  
 

 Wanneer wordt de waarborg ingehouden?  
Bij het niet inleveren van het ontleende materiaal op het bepaalde tijdstip wordt het desbetreffende materiaal 
gefactureerd en de waarborg verrekend. Verloren of beschadigd materiaal wordt aangerekend aan vervangingswaarde.  

 
 Afspraken tussen de aanvrager en de firma Ventiline NV? 

De aanvrager verbindt zich er toe het ontvangen materiaal met zorg te behandelen. 

 
Datum:        Handtekening aanvrager



 

 

 

                   

ROLL-UP DISPLAY VENTILINE  – ORCON 
Afmetingen: 

Breedte: 85cm 
Hoogte: 215cm 

AANTAL : 

ROLL-UP DISPLAY VENTILINE – 
SWENTIBOLD 
Afmetingen:   

Breedte: 85cm 
Hoogte: 215cm 

AANTAL : 

ROLL-UP DISPLAY VENTICHAPE / 
VENTIFLEX 

Afmetingen:   
Breedte: 85cm 
Hoogte: 215cm 

AANTAL : 

                                                 1 van bovenstaande Ventiline-displays (NL of FR), en dit op vertoon van een aankoopfactuur bij uw groothandel 
                                                 t.w.v. ≥ 1000 € (nettoprijs) aan Ventichape-/Ventiflexmateriaal 

 GRATIS 



 

 

 

 

 
 

POSTER VENTICHAPE 50 / 70 / 90 
 

Afmetingen: 
Breedte: 70 cm 
Hoogte: 100 cm 

 
 
 

 PVC *     PAPIER ** 
 

* enkel voor groothandels/magazijnen/toonzalen 
** voor de installateur 

AANTAL : 
 
 

  Systeem 50 : 
      ………….. 
 

 Systeem 70 : 
      ………….. 
 

 Systeem 90 : 
      ………….. 

 

 Ventilatieunits : 
      ………….. 

                                                        
*Indien showroom aanwezig                     

DEMOPANELEN VENTIVALVE 
DESIGNVENTIELEN  
 
Paneel 1 bestaande uit: 
1xVCVTP0363 (pulsie) 
1xVCVTE0358 (extractie) 
1xVCVTG0353 (pulsie coating) 
1xVCVTS0365 (pulsie spot) 
1xVCWV0447E (wandventiel LED) 
1xdocumentatiebakje 
Paneel 2 bestaande uit: 
1x VCVT0552 
1xVCVT0553 
1Xvcvt0550 

Afmetingen:  
Breedte: 72cm-Hoogte: 125cm 
Dikte: 10cm 

AANTAL : 
 
 

 

GRATIS 

GRATIS* 



 

 

 

                                                      

DEMOPANEEL VENTICHAPE   
DEMOPANEEL VENTIFLEX  
DEMOPANEEL USEVENTIFLEX 
 
Afmetingen:  
Breedte: 100cm 
Hoogte: 200cm 
Bodemplaat: 100x50cm (voorzien van 
transportwielen met rem) 

AANTAL : 

                                                    1 van bovenstaande demopanelen, en dit op vertoon van een aankoopfactuur bij uw groothandel t.w.v. 
                                                       ≥ 2.500 € (nettoprijs) aan Ventichape/Ventiflex materiaal                                    GRATIS 



 

 

 

                                        

DEMOPANEEL VENTIKLIMA  
 
Afmetingen:  
Breedte: 100cm 
Hoogte: 200cm 
Bodemplaat: 100x50cm (voorzien van 
transportwielen met rem) 
Prijs op aanvraag 

AANTAL : 

                            

                                          

DEMOPANEEL VENTIVALVE  
 
Afmetingen:  
Breedte: 100cm 
Hoogte: 200cm 
Bodemplaat: 100x50cm (voorzien van 
transportwielen met rem) 
Prijs op aanvraag 
 

AANTAL : 



 

 

 

 
Prijzen waarborg zijn op aanvraag 

   
 
 
     

 
STICKERVELLEN VENTILINE PRODUCTS 
(toepassing: handmatig intekenen van 
plannen) 
 
A4-formaat 

AANTAL : 

 

 

STICKER MET LOGO VENTILINE 
Om aan te brengen op uw bestelwagen(s). 
 
Afmetingen sticker: 
 +/- 55cm breed x 19cm hoog 
 

AANTAL : 

GRATIS 

GRATIS 


