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EXPOSANTENGIDS
Alvorens u verder leest, vragen wij om dit document te bezorgen aan alle betrokken
medewerkers bij deze beurs. Niet alleen bevat het document heel wat praktische informatie over
de voorbereiding, ook bevat het een schat aan praktische informatie voor de beursdag zelf.

1. Algemene richtlijnen
1.1. Contactgegevens
Embuild Pooling Communicatie

Tel.:

Algemene organisatie: Filip Coveliers

GSM: 0486 58 71 91

Tel.:

E-mail: steve.caufriez@embuild.be

02 545 57 05

02 545 57 25

GSM: 0495 15 13 28
E-mail: filip.coveliers@embuild.be

Praktische informatie

Adres: Kunstlaan 20, 1000 Brussel
Embuild Afwerking

Muriel Maris
Tel.:

02 54 55 773

BEVAD-BEWAP
Dirk Van Kerckhove
Tel.:

E-mail: muriel.maris@embuild.be

02 545 57 11

GSM: 0479 46 51 16
E-mail: dirk.vankerckhove@embuild.be

Boekhouding
Anja De Bleser

Embuild Cluster Complementaire Voltooiing
FEDECOM

Tel.:

02 545 57 01

E-mail: anja.debleser@embuild.be

Patrick Noé
Tel.:

02 54 55 760

GSM: 04 75 77 79 20
E-mail: patrick.noe@embuild.be

Technisch contact
Erik Janssens
Tel.:

052 31 01 56

GSM: 0495 52 99 15
E-mail: erik.janssens@formatplus.be

Commercieel contact
Steve Caufriez
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2. Technische gegevens - Adres
Brussels Kart expo A. Gossetlaan 9, 1702 Groot-Bijgaarden
U vindt een situatieplan onderaan deze pagina.
Wij gebruiken expo Hall 3, 2 en 1 en de kartingshal. Totale oppervlakte van de ganse beurs: 15.000
m². Bezoekers betreden de beurs via een verplicht parcours. Dit parcours zal duidelijk worden
bewegwijzerd en wordt afgezet met nadar hekken.
Toegang tot de parking aan Brussels Kart Expo is zowel voor exposanten als bezoekers enkel
mogelijk via nummer 9 (niet ingang nummer 11 gebruiken!). De juiste ingang is duidelijk
aangegeven met pijlen en vlaggen.

PARKIN G

Tijdens de op- en afbouw blijft de parking gratis en zijn er geen specifieke documenten vereist. De
parkeerwachters ter plaatse leiden alles in goede banen. Volg hun instructies zodat u gemakkelijk
de poort het dichtst bij uw stand vindt. Bij de praktische informatie over de opbouw in deze gids,
ziet u welke gate dit is voor uw standnummer.
Op beursdagen is de parking betalend, prijs € 6 (cash of via bancontact te betalen) zowel voor
bezoekers als voor exposanten.
Om te voorkomen dat de capaciteit van de parking tijdens de beursdagen onder druk komt te
staan, willen wij u vragen te vermijden meerdere parkingplaatsen voor personenwagens in te
nemen met grotere voertuigen. Gelieve hiermee rekening te houden.
’s Nachts blijft de parking leeg. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te
beboeten indien zij zich er niet aan houden trailers weg te halen na de levering.
Exposanten die buiten vb. een kraanwagen / reclamewagen / rollende publiciteit willen opstellen,
kunnen dat tegen betaling. Laat tijdig weten aan de organisatie indien u hiervoor plaats wil
reserveren langs het parcours naar de ingang en hoeveel plaatsen u wenst. U kan hiervoor terecht
bij Steve Caufriez (steve.caufriez@embuild.be).
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3. Openingsuren
3.1. Openingsuren bezoekers
De beurs is geopend voor bezoekers op dinsdag 18 oktober 2022 van 09.00 u tot 19.00 u.

3.2. Openingsuren standhouders
OPBOUW
Maandag 17 oktober 2022 van 8.00 u tem 22.00 u.
Dinsdag 18 oktober 2022 van 7.30 u tem 09.00 u (toegang enkel met klein materiaal).

BEURS
Standen zijn bemand van 09.00 u tem 19.00 u.
Zowel in de hallen als in de tent kan er pas afgebouwd worden vanaf 19.00 u!

AFBOUW
Dinsdag 18 oktober 2022 van 19.00 u tem 24.00 u.
Wagens kunnen pas op de site vanaf 19.30 u. Gelieve voor de goede gang van zaken éérst de stand en
uw materiaal af te bouwen vooraleer uw voertuig te halen. Zo vermijden we lange files en frustraties aan
de poorten voor het inladen van de wagens/vrachtwagens! We volgen ook de aanwijzingen van de
organisatie i.v.m. rijrichtingen en in- en uitgangen van de voertuigen.
Woensdag 19 oktober 2022 van 08.00 u tem 12.00 u.
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3.3. Overzicht op- en afbouw van de beurzen
Woensdag

12 oktober

Opbouw door de organisatie

Donderdag

13 oktober

08.00 u-22.00 u: opbouw exposanten Install Day

Vrijdag

14 oktober
Install Day

07.30 u: exposantenontbijt
09.00 u: opening Install Day voor bezoekers
19.00 u: sluiting beurs en afbouw mogelijk tot 24.00 u

Zaterdag

15 oktober

Afbouw exposanten Install Day: 08u00 tot 12u00

Maandag

17 oktober

08.00 u – 22.00u: opbouw exposanten Dag van de Afwerking

Dinsdag

18 oktober
Dag van de Afwerking

07.30 u: exposantenontbijt
09.00 u: opening Dag van de Afwerking voor bezoekers
19.00 u: sluiting beurs en afbouw mogelijk tot 24u00

Woensdag

19 oktober

Afbouw exposanten Dag van de Afwerking: 08.00 u tot 12.00 u

Donderdag

20 oktober

08.00 u – 22.00 u: opbouw exposanten Belgian Roof Day

Vrijdag

21 oktober
Belgian Roof Day

07.30 u: exposantenontbijt
09.00 u: opening Belgian Roof Day voor bezoekers
19.00 u: sluiting beurs en afbouw mogelijk tot 24.00 u
19.00 u: start slotconcert

Zaterdag

22 oktober

Afbouw exposanten Belgian Roof Day: 08.00 u tot 12.00u

Tijdens de op- en afbouw kunnen de exposanten of hun chauffeurs zich aanmelden bij de bewaker ter
hoogte van de inrit nr. 9 (volg de signalisatie). In het kader van de verhoogde veiligheid zijn alle andere
toegangswegen tot de parking afgesloten. U wordt door de parkeerwachter doorverwezen naar de
poort het dichtst bij uw stand.
Op p.5 vindt u een situatieplan met daarop de poorten aangeduid. Gate A is niet meer bereikbaar met
de auto. Gate C is zeer beperkt bereikbaar; hier kunnen enkel personenwagens tot dichtbij de poort
rijden. Daarbij moet er steeds 4 m vrij blijven voor de hulpdiensten!
Indien u voor de opbouw/afbouw van uw stand koeriers inschakelt (binnenlands of buitenlands), vragen
wij u ook om hen de correcte op- en afbouwinformatie te bezorgen. Buiten de voorziene uren is de site
niet toegankelijk.
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4. Algemene basisinformatie voor standhouders

4.1. Doelgroep
Onze vakbeurzen zijn netwerkevents en richten zich tot architecten, aannemers en voorschrijvers
uit de sector. Toegang is gratis en enkel voor de professionele bezoekers (voorinschrijving via de
websites van de beurzen is noodzakelijk).

DOELGROEP DAG VAN DE AFWERKING
Behangplaatsers
Leggers soepele vloerbekleding
BEWAP : aannemers wanden - plafonds - verhoogde vloeren : Afwerkingsbedrijven
Schrijnwerkers : binnen- en buitenschrijnwerk
Schilders
Interieurarchitecten
Toeleveringsbedrijven voor de branche
Parketplaatsers
Stukadoors
Tegelzetters

4.2. Scanningsysteem
Sinds de GDPR-regelgeving is het verboden om bezoekerslijsten na het evenement door te geven.
Daarom is een scanning systeem in de prijs inbegrepen. Dit systeem van Boabee werkt via een app
op uw smartphone. Hiermee kan u de barcodes van de bezoekers op uw stand scannen en krijgt u
meteen na de beurs een contactenlijst. Meer uitleg i.v.m. het systeem wordt u gegeven in een mail
enkele dagen voor de beurs.

4.3. Exposantenontbijt – exposantenbadges – exposantenlounge (VIP)
Voordat de beurs opengaat voor bezoekers, wordt tussen 07.30 u-09.00 u een gratis
exposantenontbijt georganiseerd. Dit ontbijt vindt plaats in een aparte ruimte voor exposanten –
Exhibitors Lounge (zie beursplan). Tijdens het ontbijt kan u een omslag ophalen met alle badges op
naam voor uw stand. Het is belangrijk dat alle namen van de standhouders minstens 10 dagen op
voorhand (voor 04 oktober 2022) worden doorgegeven via het exposantengedeelte op de website
van de beurs: www.dagvandeafwerking.be/Exposanten.
Alle ingeschreven standhouders ontvangen enkele dagen voor de beurs een persoonlijke mail met
allerlei details en nuttige informatie over de beurs. Per stand voorzien wij standaard 10
exposantenbadges. Indien u meer personeelsleden wenst in te schrijven, moeten ze zich als
bezoeker inschrijven.
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Tijdens de beursuren blijft de exposantenruimte waar het ontbijt ’s ochtends plaatsvindt, fungeren
als VIP-ruimte - exposantenlounge waar u als standhouder met uw exposantenbadge een selectie
van catering kan bekomen zonder te hoeven aanschuiven aan de andere foodstands.
Geef deze informatie zeker door aan de personen die op de stand zullen aanwezig zijn tijdens het
evenement.

4.4. Beurssecretariaat
Het beurssecretariaat bevindt zich in de Exhibitors Lounge. Dit is tevens het infopunt waar u
terecht kan voor technische vragen, zowel tijdens de op- en afbouw als op de dag zelf.

4.5. Catering
Tijdens de opbouw wordt koffie voorzien in de Exhibitors Lounge (beursplan: exposantenzone aan gate
A).
Op de site van Brussels Kart Expo is er een brasserie (http://www.brusselskart.be/nl_BE/page/privatebrasserie) waar u terechtkan voor een dagschotel, een business lunch, snacks, slaatjes etc. U vindt de
brasserie vlakbij de beurshallen, wanneer u het brugje oversteekt aan de ingang van de
exposantenzone.
Tijdens de beursdagen voorziet de organisatie in free catering en drank. Er zal drank geserveerd
worden vanaf 10.00 u tem 19.00 u. De foodstands openen van 10.00 u tem 15.00 u en van 16.00 u
tem 18.00 u. Er worden verspreid over de beurs verschillende cateringpunten ingericht: bars en
food shops. Er is voor elk wat wils. Elke stand heeft zicht op één van deze cateringpunten.
Gezien de organisatie zelf in free catering voorziet, vragen wij de standhouders met aandrang om
zelf geen eigen dranken aan te bieden of te verkopen.

4.6. Inschrijving en betaling
Elke deelnemende fabrikant mag slechts 1 firma (productengroep) inschrijven aan het gunsttarief,
een 2de stand (ander product van eenzelfde fabrikant) zal aan het volledige tarief worden
doorgerekend.
De stand wordt bij intekenen direct gefactureerd en dient betaald te worden:
voor 30 juni 2022; storting op rekeningnummer: BE69 3631 4326 3178 - BBRUBEBB
met vermelding van volgende Referentie: DVDA + nummer ontvangen factuur
Standen die op 30 juni niet betaald zijn, worden opnieuw vrijgegeven.
De organisatie behoudt zich het recht voor om in overleg met de standhouder, zijn standplaats te
wijzigen; dit enkel ten voordele van de kwaliteit van de beurs.
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4.7. Annulatievoorwaarden
Bij annulering van de beurs door de organisator (omwille van Covid-19) zullen onderstaande
annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn:
•
•

Uw stand wordt naar volgend jaar overdragen
Of uw stand wordt geanulleerd en u krijgt een creditnota

Bij annulering van de beursdeelname door de deelnemer zullen onderstaande annuleringskosten
worden aangerekend bij annulering.
•
•
•

Geen annuleringskost bij annulering van de inschrijving t.e.m. 30/06/2022;
50% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving vanaf 30/06/2022 t.e.m. 16/08/2022;
100% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving vanaf 16/08/2022.

Dwz dat vb reeds betaalde bedragen ook worden terugbetaald. Het annuleren omwille van Covid-19
voor 30/06 wordt aangezien door de organisator als een gegronde reden.

4.8. Veiligheidsvoorschriften
Gezien de grootte van het event zijn veiligheid en waakzaamheid zowel voor, tijdens als na de
beursdagen prioritair. De organisatie behoudt zich dan ook het recht voor om strengere
veiligheidsmaatregelen te nemen indien deze nodig blijken (na overleg met politie en instanties).
Mocht u tijdens de op- , afbouw of op de beursdag zelf verdachte zaken zien, dan vragen wij u om
dit zo snel mogelijk te melden aan het beurssecretariaat of aan de mensen van security.
Met het oog op de veiligheid vragen wij alvast volgende zaken te willen respecteren:
−

De veiligheidsvoorschriften zoals opgesteld door de siteverantwoordelijke moeten worden
nageleefd: www.brusselskart.be.

−

Op de stand tentoongestelde onderdelen van goederen die een gevaar kunnen opleveren
voor andere standhouders of bezoekers (bijvoorbeeld scherpe randen), dienen door de
standhouder voldoende te worden afgeschermd.

−

In beperkte mate zijn er een aantal rokerszones voorzien. Deze situeren zich enkel ter
hoogte van de zijkanten van het gebouw.

−

Toegang tot de site van de beurs is enkel mogelijk via Gossetlaan nr. 9 (volg de signalisatie
van de beurs); alle andere toegangswegen zijn afgesloten.

−

Catering en drank zijn enkel beschikbaar in de voorziene cateringpunten en worden door de
organisator gratis aangeboden. Wij vragen uitdrukkelijk aan de standhouders om zelf geen
dranken / maaltijden aan te bieden.
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4.9. Diefstal
De organisatie zorgt voor de bewaking van de site, maar is niet verantwoordelijk voor diefstal. Wij
vragen dan ook aan onze standhouders om geen kostbare voorwerpen achter te laten zowel voor,
tijdens als na de beurs.

4.10. Communicatie en publicitair materiaal
Het logo van de beurs mag gebruikt worden door de fabrikanten vanaf het moment dat de factuur
betaald werd. Deze kan u ook steeds downloaden op het exposantengedeelte van de website.
De namen van de aanwezige standhouders worden uiterlijk 10 dagen (voor 04 oktober 2022) voor
het evenement doorgegeven zodat hun badge beschikbaar is op de dag zelf, dit dient te gebeuren
via de website van de beurs (luik voor exposanten).
Zonder toestemming van de organisatie is het verboden publicitair materiaal buiten de stand op te
stellen of uit te delen in de gangen, doorgangen of aan de in- of uitgang.

4.11. WIFI
Op de beursvloer is WIFI aanwezig, gratis voor elke bezoeker en exposant. Afhankelijk van het aantal
gebruikers kan de capaciteit van dataverkeer wel beperkt zijn. In een e-mail met praktische info enkele
dagen voor de beurs, worden netwerknaam en wachtwoord meegedeeld.
Privé WIFI of een directe lijn op uw stand behoren tot de mogelijkheden. Meer informatie hierover vindt
u in de webshop.

4.12. Promotie
Dag van de Afwerking is hét ideale moment om contacten te leggen of te onderhouden met een hapje
en een drankje erbij. Ontmoet op één dag zowel bestaande klanten als mogelijke prospecten. Neem
daarom zeker de moeite om uw contacten aan te kondigen dat u aanwezig zal zijn op de beurs en hen
vooraf uit te nodigen op uw stand.
Via www.dagvandeafwerking.be bieden wij een toolkit met visuals aan, zodat u deze kan gebruiken in
uw nieuwsbrieven, de handtekening onderaan uw e-mailberichten, advertenties in magazines, de
agenda en/of nieuwsberichten op uw website of in social media posts.
Voor vragen en/of suggesties hieromtrent kan u ons contacteren (events@embuild.be).
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5. Informatie standen
Elke standaard stand heeft een oppervlakte van 24 m2 (±4m x ±6m), Let op: Door de structuur
heeft elke stand, op elke hoek, een paal van ± 15 x 15 cm. Enkele standen zijn afwijkend (zie
afbeelding hieronder). De tussenwanden zijn 4 meter hoog in de hallen. De scheiding gebeurt door
zwarte gordijnen.
Eénzelfde fabrikant mag geen standen naast elkaar hebben om deze te verruimen, noch mag een
wand weggenomen worden om hun stand ruimer te maken met hun buurstand. In overleg kan in
beperkte mate een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij duidelijk van elkaar
verschillende productgroepen of om praktische redenen (vb. omwille van het tentoonstellen van
producten die niet binnen de standaard afmetingen passen).

De volledige oppervlakte van de hallen wordt voorzien van tapijtentegels (1 m x 1 m antraciet).
Gelieve hiermee rekening te houden bij de inkleding van uw stand en indien u demo’s geeft op de
stand. Na afbraak dienen de tegels en gordijnen intact zijn en in propere staat. Eventuele
schoonmaak of herstellingskosten zullen worden doorgerekend naar de exposant.
Elke stand is standaard uitgerust met:
−

Elektriciteit 220 V, 16W

−

4 ledstralers

−

1 stopcontactdoos
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U bent vrij uw stand verder in te kleden zoals u wil. In de webshop op onze website kan u onder
andere terecht voor het bestellen van extra truss, extra spots, extra verdeelpunten elektriciteit,
plafonddoeken, canvasdoeken en voor de huur van meubilair of schermen.

Enkele conceptbeelden:
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6. Webshop
6.1. Algemeen
Bestellen van extra materiaal is mogelijk via de webshop via www.dagvandeafwerking.be (zie
exposantengedeelte).
Login met firmanaam + unieke code (contactpersoon krijgt een automatische mail)

•

Prijzen voor de huur van materiaal worden per beursdeelname berekend.

•

Standhouders die aanwezig zijn op meerdere beursdagen, dienen hun bestelling apart in te
geven in de respectievelijke webshops per beurs.

•

Baches die meerdere beursdagen gebruikt zullen worden, worden besteld via de webshop
van de eerste beursdag. → Gelieve in de opmerking van de bestelling het standnummer van
elke beurs mee te delen alsook de andere beursdagen tijdens dewelke de bache zal worden
gebruikt.

Gelieve rekening te houden met de deadline van de webshop!
o Standaard bestellingen van meubilair zijn mogelijk tem 04/10/2022. Bestellingen na
04 oktober zijn zonder garantie dat de meubels nog voorradig zijn.
o Bestellingen van textielframes en baches zijn mogelijk tot uiterlijk 01/09/2022.
o Aanleveren van de drukklare files voor textielframe en baches mogelijk tot 12/09/2022
o Bestellingen van stroom, spots en flatscreens zijn mogelijk tem 04/10/2022.
o

OPMERKING: Na 04/10/2022 en tot 48 uur voor aanvang van de beurs kan u
standaard meubilair, stroom en spots bestellen. Een extra forfait van 200 % zal u
hiervoor dan aangerekend worden voor elk item. Let wel: bestellingen tijdens de
opbouw kunnen enkel gebeuren bij de organisatie ter plaatse en volgens
beschikbaarheid, niet meer via de gebruikelijke webshop!

6.2. Verlichting
Elke stand heeft standaard 4 ledstralers.
Prijzen geïnstalleerd, netto. - Bijkomende led aan €45,00 /spot via de webshop.
Andere verlichting op aanvraag.

6.3. Stroomverdeling
Elke stand heeft standaard 1 stroompunt 220V/16W met multistekker.
Prijzen geïnstalleerd, netto. - Bijkomend idem stroompunt aan € 65,00 via de webshop.
Andere stroompunten op aanvraag.
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6.4. Trussing
Prijzen geïnstalleerd, netto.
Extra Truss: € 130,00.
Truss-dwarsen besteld vóór 04/10 worden “tussen” structuur voorzien (idem hoogte).
Truss-dwarsen besteld ná 04/10 worden standaard “op” de structuur voorzien.
Andere opstellingen op aanvraag.

6.5. Plafonddoek
Plafonddoek voor stand 6 m x 4 m: prijzen geïnstalleerd, netto.
Plafonddoek wit OF zwart (*), opgespannen “tussen” de trussen: € 350,00.
Hierbij is vooraan een bijkomende Front-Truss voorzien.
(*) keuze kenbaar maken bij bestelling
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6.6. Textielframe
Doek opgespannen op aluminium frame. Prijzen geïnstalleerd, meer info op aanvraag.
Bedrukt Recto Full color
Afwerking: Opgespannen op aluminium frame
Prijzen zijn inclusief:

Controle van drukklare PDF-bestanden;
Productie, aanmaak en transporten van de frames en doeken;
Montage (de dag voor uw eigen stand-opbouw) en demontage;
Huur van metalen frame om de baches op te spannen en monteren.

Prijzen zijn exclusief creatie & opmaak van de bestanden.
FORMATEN:
Benaming

Afmetingen

Prijs

E1 - A

100 cm x 100 cm

€ 145,00

E1 - B

100 cm x 200 cm

€ 230,00

E1 - C

200 cm x 200 cm

€ 320,00

Andere formaten, creatie en opmaak zijn mogelijk op aanvraag.
De canvas is na de beurs uw eigendom.
deadline voor bedrukking van de wanden:
•

bestellen: 01/09/2022

•

aanleveren van de pdf bestanden : 12/09/2022

TECHNISCHE INFO VOOR AANLEVEREN MATERIAAL:

Het beeld moet 10 cm groter zijn Links / Rechts / Boven / Onder voor de zijkanten van de canvas.
Min. resolutie van 100 dpi.
Aanleveren in drukklare pdf.
Standnummer vermelden bij de naam van het document.
Gelieve er ook bij te vermelden op het plan, waar de kaders moeten hangen en op welke hoogte.
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6.7. Achterwanden en zijwanden
6.7.1.

PVC wanden

6.7.2.

Textiel wanden

Materiaal: PVC bache.
Bedrukt Recto Full color.
Afwerking: met sleuf en ringen.
Prijzen zijn inclusief:

Controle van drukklare PDF-bestanden;
Productie, aanmaak en transporten van de baches;
Montage (de dag voor uw eigen stand-opbouw) en demontage van de baches (dag
na de beurs);

Huur van metalen frame om de baches op te spannen en te monteren.
Prijzen zijn exclusief creatie & opmaak van de bestanden.
Formaten:

Code
Referentie
F1- B
- 300 cm x 300 cm
F1- C
- Zijwand 4m hoog
F1- D
- Achterwand 4m hoog
- Andere formaten op aanvraag
- Creatie en opmaak op aanvraag

Prijs/bache
€300,00
€475,00
€650,00

deadline voor bedrukking van de wanden:
•

bestellen: 01/09/2022

•

aanleveren van de pdf bestanden : 12/09/2022

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u de baches bestelt, u van ons het correcte
sjabloon voor de opmaak krijgt. Meer informatie in de webshop of direct via mail.
VOORZIE OP ELK DOCUMENT EEN AFLOOP VAN MIN 7 MM VOOR DE AFWERKING VAN DE BACHES
________________
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Materiaal: Textiel.
Bedrukt Recto Full color.
Afwerking: met pees.
Prijzen zijn inclusief:

Controle van drukklare PDF-bestanden.
Productie, aanmaak en transporten van de baches.
Montage (de dag voor uw eigen stand-opbouw) en demontage van de baches (dag
na de beurs).

Installatie & huur van metalen frame om de baches op te spannen
Prijzen zijn exclusief: creatie & opmaak van de bestanden.
Vanaf het formaat +3 meter kunnen we niet naadloos produceren.
Je hoeft zelf niets met deze melding te doen: wij zullen je bestand opdelen, je product zal dus naden
bevatten.
Mocht je hier vragen over hebben dan mag je altijd contact met ons opnemen voor persoonlijk advies.

Formaten:

Code
Referentie
T1- A
- Zijwand 4m hoog
T1- B
- Achterwand 4m hoog
- Andere formaten op aanvraag.
- Creatie en opmaak op aanvraag.

Prijs/bache
€525,00
€750,00

deadline voor bedrukking van de wanden:
•

bestellen: voor 01/09/2022

•

aanleveren van de pdf bestanden : voor 12/09/2022

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u de baches bestelt, u van ons het correcte
sjabloon voor de opmaak krijgt. Meer informatie in de webshop of direct via mail.
VOORZIE OP ELK DOCUMENT EEN AFLOOP VAN MIN 7 MM VOOR DE AFWERKING VAN DE BACHES

De textieldoeken zijn na de beurs uw eigendom.
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6.8. Berging
In de mate van het mogelijke kan u wat kleine opbergruimte bestellen. U kan dit bestellen in de
webshop. Prijs: €135,00.
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6.9. Standmeubilair
Onze prijs geldt:
Inclusief volledige plaatsing en ontruiming
Inclusief alle transport heen/retour naar Brussels Kart expo
Exclusief BTW
Benaming

Afbeelding

2 hoge tafels
Afmetingen:
L75 cm x B75 cm x
H105 cm

Prijs Set : 2
hoge tafels + 6
hoge stoelen

1 tafel = € 80

€ 240

6 hoge barkrukken
“Isidoro”

Benaming

1 barkruk = € 35

Afbeelding

Prijs Set : 2 lage
tafels + 6 lage
stoelen

2 lage tafels
Afmetingen:
L75 cm x B75 cm x
H105 cm

6 lage stoelen Moon

Hoge Barkruk VOLT

Prijs/bijkomende
stuks

Prijs/bijkomende
stuks

1 lage tafel = € 80

Setprijs 2 tafels
+ 6 stoelen =
€ 240

Setprijs 2 tafels
+ 6 stoelen =
€260

1 stoel Moon = €
35

B35 x ZH75 x H100
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Miami kubus poef
wit
L40 cm x B40 cm x
H45 cm

€ 25,00/stuk

Miami kubus poef
groen
L40 cm x B40 cm x
H45 cm

Benaming

salontafel open frame - wit
L120 cm x B60 cm x H40 cm

Pop barstoel wit
L36 cm x B36 cm x H72 cm

€ 23,00/stuk

Afbeelding

Prijs
€ 80,00/stuk

€ 35/stuk

Relax zetel wit of zwart 1-zit
H65 cm x L72 cm x D66 cm

€ 85,00/stuk

Relax zetel wit of zwart 2-zit
H75 cm x L170 cm x D100 cm

€ 105,00/stuk

Capri tafel wit laag
L150 x B75 x H75

€70/stuk
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Capri tafel wit Hoog
L150 x B75 x H105

Kapstokstaander Flag wit
design

€110/stuk

€ 20,00/stuk

Folderrek Expo H144 cm x B22
cm

€ 90/stuk

Folderrek Bida H190 cm x B40
cm

€ 125/stuk

Biskra vitrinekast
H180 cm x L100 cm x D50 cm

€ 295,00/stuk

Biak Bali met vitrineopstand

€ 250,00/stuk
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Bilo Balie
H100 cm x L100 cm x D50 cm

Balie wit, zwart of bruin
L115 cm x H90 cm

Bar Lounge (per m)

€ 95,00/stuk

€ 150/stuk

€ 200,00/m

Bar Lounge hoekelement
75L x 75L

€100/stuk

Bar Lounge Zijpaneel (75 cm
Lang)

€100/stuk
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6.10. Digitale apparatuur
Beeldschermen die via de webshop worden besteld, zullen reeds geïnstalleerd klaarstaan op de dag
van de beurs. Tevens wordt er technische bijstand op het moment van de beurzen voorzien voor
mocht u hulp nodig hebben bij het afspelen van een presentatie en dergelijke. Deze bijstand is
voorbehouden aan wie werkt met gehuurd materiaal.

Ledscherm/monitor (Professional full HD Led display op voet):
-

40”: €240

-

50”: €330

-

75”: €455

De schermen zijn voorzien van een usb aansluiting, hdmi aansluting.
- Laptop: € 125.
- Monitor 50 inch ingebouwd in zijwand (bache of textiel) = € 50 extra op standaardprijs.
- Andere formaten van flatscreens : monitoren (van 24” tot 90”) op eenvoudige aanvraag.
Powerpoints kunnen niet in hun originele vorm afgespeeld worden via USB. Zet uw ppt-presentatie
om naar een .mp4 of .mov indien u werkt met een USB-stick. Via laptop kan een presentatie wel
afgespeeld worden vanaf .ppt-formaat.
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6.11. SABAM
U bent exposant tijdens een salon of beurs ? U wenst achtergrondmuziek of een video met beschermde
achtergrondmuziek te gebruiken op uw stand, dan moet u een verplichte aangifte doen. Muziek mag u
natuurlijk niet zomaar gebruiken. Volgens de wet op het auteursrecht hebt u telkens de toelating nodig
van de componisten en de auteurs. Hiervoor hebt u een licentie nodig, wij vragen u dit uiterlijk 5 dagen
voor de beurs aan te geven via www.sabam.be (https://www.sabam.be/nl/algemene-informatie-overhet-stelsel-van-15-belasting-op-auteursrechten vervolgens op Unisono klikken).
Als u deze termijn respecteert en een correcte aanvraag indient, vermijdt u extra kosten. Al de tarieven
zijn online te raadplegen https://www.unisono.be/nl/licenties/muziek/evenementen (tarief
“STANDHOUDERS TIJDENS HANDELSTENTOONSTELLINGEN”). Hou er wel rekening mee dat de
toestemming van SABAM de billijke vergoeding niet dekt.
Contact : SABAM, Aarlenstraat 75/77, 1040 Brussel - Frontoffice - 02 286 82 11 – frontoffice@sabam.be
– www.sabam.be

6.12. Billijke vergoeding
De Billijke Vergoeding moet betaald worden wanneer u opgenomen muziek afspeelt in een voor publiek
toegankelijke plaats. De oorsprong van de muziek is niet relevant.
U kan uw verklaring invullen via de website www.ikgebruikmuziek.be. Indien u uw aangifte niet ten
laatste 5 werkdagen voor de beurs verstuurt aan Outsourcing Partners, wordt een verhoging van 15%
van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 100) zoals voorzien in het Koninklijk Besluit
toegepast.

7. Overnachten in de buurt
Wenst u te overnachten in de buurt? Graag raden u wij een overnachting aan bij onze partner
Gosset Hotel Brussels, zo goed als naast Brussels Kart (Alfons Gossetlaan 52, 1702 Dilbeek).
Indien u bij boeking van een kamer (via info@gosset.be of via tel 0032(0)2466 21 30) vermeldt dat
u standhouder bent op Belgian Roof Day/Dag van de Afwerking/Install Day en u geniet een korting
van 10 euro per nacht/per kamer.
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