BEURSWIJZER

Beste exposant,

U gaat exposeren op Matexpo 2019. Voor een optimaal resultaat van uw deelname wilt u deze beurs
goed voorbereiden. Als beursorganisator assisteren wij u daar graag bij.

Deze beurswijzer is een handleiding voor uw beursdeelname aan Matexpo 2019. Het is opgebouwd uit 3
delen. In het eerste deel vindt u alle technische info voor uw stand. In het 2e deel komen logistieke en
praktische aspecten aan bod voor de voorbereiding van uw stand en deelname. Als laatste krijgt u een
overzicht van de bezoekerswerving en randactiviteiten.

Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van uw deelname aan Matexpo 2019!

Namens het project team,

Gregory Olszewski
Valerie Neyt
Algemeen Directeur
Marketing & communicatie
Gregory.olszewski@matexpo.com valerie.neyt@matexpo.com

Marc Steppe
Sales
sales@matexpo.com

Tine Claerbout
Services & Support
tine.claerbout@matexpo.com

Roel Proesmans
Project manager
roel.proesmans@telenet.be

Stephanie Delatter
Services & support
support@matexpo.com
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Contactgegevens
MATEXPO2019 is een organisatie van MATEXPO bvba
Maatschappelijke zetel:
President Kennedypark 31B – 8500 Kortrijk – België
BE 0719.754.846
T + 32 56 98 07 60
E info@matexpo.com

MATEXPO2019 gaat door op en rond de terreinen
van Kortrijk Xpo.
Beurslocatie:
Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216 – 8500 Kortrijk - België

Beursdagen
Officiële Openingsavond
Dinsdag 10 september 2019 om 18u00 (enkel op uitnodiging)
Beursdagen
Woensdag 11 september van 10-18u
Donderdag 12 september van 10-18
Vrijdag 13 september van 10-20u, Matexpo Café 20u – 24u in zaal XXL
Zaterdag 14 september van 9-17u
Zondag 15 september van 9-17u
Toegang exposanten
Vanaf 1 uur voor opening van de beurs.
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TECHNISCH HANDBOEK
BRANDVEILIGHEID OP DE STAND
Aandachtspunten zijn:
×
×

De nooddeuren moeten vrij toegankelijk zijn over de volledige breedte;
De achterwanden van de standen blijven minimum 1 meter van de muur verwijderd waardoor:
▪ De muurhaspels bereikbaar blijven
▪ De noodtelefoons gebruikt kunnen worden
▪ De brandmeldknoppen in geval van brand ingedrukt kunnen worden
▪ De elektrische schakelkasten bereikbaar zijn

Brandklasse van:
×
×

Verticale wanden of gordijnen moet minimum klasse A2 zijn
Horizontale wanden of plafond moet minimum klasse A1 zijn

Voor standen in hal 4 en 5:
×
×

Als het plafond bestaat uit een velum, dan moet dit waterdoorlatend zijn
Is het plafond vast en niet waterdoorlatend, dan moet er:
▪ Een sprinklersysteem in de stand geïntegreerd zijn (eventueel op gelijkvloers en eerste
verdiep) of
▪ Een systeem aanwezig zijn dat na evaluatie van de risicoanalyse van de stand voldoet aan
de algemene veiligheidsvoorschriften.

ELEKTRISCHE KEURINGEN
De keuringen op elektriciteit gebeuren voor opening van de beurs op maandag 9 en dinsdag 10 september
door BTV Control (Externe Dienst voor Technische Controle en erkend controleorganisme).
Voor de elektrische installatie op uw stand dient u de voorschriften van de AREI (Algemeen Reglement op
de Elektrische Installaties) normen in acht te nemen.
RIJPLATEN
Het gebruik van rijplaten is verplicht bij afladen van materieel (met uitzondering van lichte machines op
rubberen rupsen).
Rijplaten kunnen gehuurd worden via de organisatie.
Bij schade wordt er een forfait aangerekend van € 250 + de kost van de reële schade.
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VLOERBELASTING
Binnen:
In hal 5, de helft van hal 4 en Rambla 1 is er een beperkte vloerbelasting van 1 ton / m² met een 12 ton
aslast. Voor de overige hallen is er geen beperking. Bij vragen of twijfel, gelieve contact op te nemen via
info@matexpo.com.
Buiten:
Geen beperking
GENERATOREN, DIESELTANK EN HVAC TOESTELLEN
Exposanten die generatoren (voor het opwekken van energie voor hun stand), dieseltanks of HVAC
toestellen plaatsen op hun stand dienen dit aan te vragen aan de organisatie via info@matexpo.com vóór
1/08/2019. In het kader van de milieu-inspectie van LNE is de exposant verplicht de organisatie te
informeren over:
×
×
×

Locatie van de generator(en), dieseltank of HVAC toestellen op de standplaats
Inhoud van de generator(en), dieseltank of HVAC toestellen
Vermogen van de generator(en), dieseltank of HVAC toestellen

TECHNISCHE AANSLUITINGEN
Nutsvoorzieningen op de stand
De volgende technische aansluitingen kunnen voorzien worden op uw stand:
×
×
×

Elektriciteitsaansluiting
Wateraansluiting (warm / koud – met of zonder spoelbak)
Persluchtaansluiting

Aansluitingen van nutsleidingen komen altijd in de stand naar boven vanuit de vloerkanalen. Indien dat niet
mogelijk is zijn ze gemerkt met geelzwarte tape. Vloerkanalen dienen altijd direct dicht gelegd te worden
met de op maat gemaakte vloerdeksels. Enkel de organisatie van Kortrijk Xpo mag vloerkanalen openleggen
om aansluitingen of andere werken uit te voeren.
U kan steeds een technisch detailplan van uw stand met aanduiding van de kanaalgoten opvragen via
info@matexpo.com.
Situering op de stand van bestelde technische aansluitingen dient u digitaal in te geven in het ‘beheer
stand’ voor 1 augustus 2019.
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Bestellingen van technische aansluitingen kan u vanaf 1 augustus ook niet meer annuleren omdat de
leidingen dan gelegd worden op het beursterrein.
Ophangingswerken
Er mogen geen ophangingen uitgevoerd worden wanneer mensen op de vloer aan het werk zijn. Indien dat
niet mogelijk is dient de plaats onder ophangwerkzaamheden ontruimd en afgebakend te worden.
Het aanslagmateriaal dient gekeurd te zijn en op een correcte manier gebruikt te worden.
De maximale belasting per ophangpunt in hal 1, 2, 3, 4, 5 en 6 is 100 kg.
In hal 4 is de maximale belasting 500 kg per 5m70.
Ophangkabels moeten altijd loodrecht hangen en er mogen geen laterale krachten aan de ophangpunten
hangen.
Steeds controleren of het ophangpunt veilig is:
×
×

Geen elektriciteitskabels op ophangstructuur;
Ophangogen moeten in goede staat zijn.

Ieder ophangpunt dient aangevraagd te worden bij de organisatie via suspensions@kortrijkxpo.com.
Per stand worden de ophangingsmogelijkheden doorgegeven. U kan steeds een detailplan van uw stand
met de mogelijke ophangpunten opvragen via info@matexpo.com.
Bij bestelling van de ophangpunten dient een technisch plan door de exposant of standenbouwer
doorgestuurd te worden. Uw bestelling van ophangpunten is pas voltooid na schriftelijke goedkeuring van
de offerte. Facturatie gebeurt op de dienstenfactuur door Matexpo.
STANDENBOUW
De aankleding van de standen (inclusief vloerbekleding en verlichting) is verplicht en wordt overgelaten aan
het eigen initiatief van de exposanten, mits goedkeuring door de organisator en voor zover die
beantwoordt aan de algemene schikkingen, door de organisator genomen.
Bouwhoogte
De standaard opbouwhoogte van een stand is 2,5 m. Wanneer de stand hoger gebouwd wordt dient de
maximum opbouwhoogte aangevraagd te worden via info@matexpo.com.
Standbouweisen
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Vloerbedekking en wanden (minimum 2,5m hoog) zijn verplicht op iedere stand. Scheidingswanden kunnen
(mits schriftelijke goedkeuring) eventueel gedeeld worden met de buurstanden.
Indien de stand hoger wordt gebouwd dan de standaard opbouwhoogte van 2,5m dienen de achter- en
zijwanden aan de buitenzijde een neutrale afwerking (kleur: zwart, wit of grijs) te hebben.
Open zijden mogen maximaal voor 50% van de lengte van de zijde worden afgesloten.
Afsluiting van het beursterrein
Het hekwerk rondom de beurs maakt geen deel uit van uw (buiten)stand. Hier uw reclamewerfdoek
(afmetingen enkel 340x170cm) aanhangen kan enkel op aanvraag en tegen betaling.
Stellingbouw en verdiepingen (tent, container, …)
Voor standen met etagebouw moet de standenbouwer of de exposant een attest van keuring door EDTC
kunnen voorleggen.
Daarnaast moet de standenbouwer of exposant een korte risicoanalyse maken. Hierin vermeldt hij welke
risico’s zich zullen voordoen tijdens de opbouw van zijn stand. Daarnaast somt hij de maatregelen op welke
hij zal treffen om deze risico’s te elimineren of beperken.
Attesten voor te leggen bij controle op stabiliteit:
×
×
×
×
×
×
×

Gegevens omtrent de stabiliteit van de constructie;
Voorwaarden omtrent de verankering van de structuur;
Toepassen van de regels van goed vakmanschap voor de montage en opstelling van de gebruikte
materialen;
Technische gegevens omtrent de maximaal toegelaten belasting van de gebruikte materialen;
Toepassen van de regels van goed vakmanschap voor de montage en opstelling van de gebruikte
materialen;
Bord onderaan de trap met het maximum aantal personen dat toegelaten wordt op de constructie;
Indien de ontvangstruimte een black box is moet er veiligheidsverlichting voorzien zijn.

Voorschriften etagebouw
U bepaalt zelf hoeveel mensen er binnen en op uw stand mogen maar u moet wel rekening houden met
volgende zaken:
×
×

Netto gebruiksoppervlakte: 1 persoon/m² nuttige oppervlakte, ook wel netto oppervlakte
genaamd.
Het aantal uitgangen: 1 tot 99 personen = 1 uitgang, 100 tot 499personen = 2 uitgangen.
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×
×
×
×
×
×
×

De breedte van de uitgangen: 1 cm = 1 persoon, met een minimum van 80 cm horizontaal, 1,25 cm
per persoon voor dalende evacuatie en 2 cm per persoon voor stijgende evacuatie
Plaats nooit voorwerpen in de doorgangen en uitgangen.
de trappen bestaan uit onbrandbare materialen
de deuren dienen te draaien in de evacuatierichting
de plaats waar de evacuatieweg terug op het gelijkvloers komt, bevindt zich vlak bij de gevel en is
onafhankelijk van de eigenlijke uitgang
heel de evacuatieweg dient voorzien te zijn van veiligheidsverlichting
de (nood)uitgang en de te volgen richting zijn veelvuldig aangeduid met de juiste pictogrammen

Uitgangen met volgende kenmerken zijn toegelaten:
×
×
×

De uitgang geeft rechtstreeks toegang tot de openbare weg (of hiermee gelijkgestelde plaats).
De uitgang geeft toegang tot een binnenterrein waar alle aanwezigen zich minimaal 8 m uw stand
kunnen verwijderen.
De uitgang geeft toegang tot de openbare weg via een evacuatieweg die voldoet aan volgende
kenmerken:
- de evacuatieweg heeft wanden met een brandweerstand van minimaal 1 uur en
zelfsluitende branddeuren met een brandweerstand van minimaal 0,5 uur

Voorbeeld van berekening maximaal aantal toegelaten personen
U heeft een stand met een bruto-oppervlakte van 150 m². Na aftrek van toog, meubilair en machines blijkt
de netto-oppervlakte 125 m² te zijn. Er is 1 uitgang met een breedte van 90 cm.
Volgens oppervlakte: 125 personen.
Volgens aantal uitgangen: 99 personen.
Volgens breedte uitgang: 90 personen.
Conclusie: maximaal 90 personen toegelaten.
Bovenstaande leidraad is niet limitatief. U als exposant dient te voldoen aan alle vigerende wetgeving en
normering ter zake.
Keuring door een onafhankelijk keuringsorganisme aangaande brandveiligheid, evacuatie en stabiliteit is
ten uwen laste en dient voor opening beurs te worden voorgelegd aan de organisatie.
Standenbouwkeuringen
Standontwerpen dienen ter goedkeuring doorgestuurd te worden naar info@matexpo.com.
Technische tekeningen (zij-, voor-, en bovenaanzicht voorzien van afmetingen) en visuals zijn vereist.

PRAKTISCH HANDBOEK
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OPBOUW
Opbouwplanning
Voor iedere stand of groep van standen staat op het opbouwplan een dag en eventueel aanvangsuur
vermeld voor de start van de opbouw. Machines en standmateriaal dienen aangeleverd te worden op de
aangeduide dag en uur. Indien u na uw eerste opbouwdag nog materiaal aanlevert is er geen garantie meer
dat uw stand vlot bereikbaar zal zijn en kunnen er wachttijden zijn voor het binnen rijden van het
beursterrein. Na aanlevering van het materiaal is het beursterrein steeds te voet bereikbaar voor het
verder opbouwen van uw stand tot en met maandag 9 september.
De organisatie van MATEXPO kan de toegang weigeren voor machines en uitrusting die aangeboden
worden buiten de voorziene planning en waarvan de goederen of aanlevering ervan tot overlast zal leiden
voor het verder verloop van de beurs en opbouw.
Werking van de opbouwkaarten
×

×
×
×

Elk voertuig dat materiaal komt leveren, krijgt bij het binnenrijden een opbouwkaart waarop in
overleg met de bewaking een duurtijd voor het lossen van het materiaal staat (met een maximum
van 3 uur). De opbouwkaart moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden.
Op voorhand dient de chauffeur dus niet in het bezit te zijn van een opbouwkaart.
Na het lossen (ook indien de duur op de kaart nog niet is verstreken) moet het voertuig verplaatst
worden naar de parking.
Indien men bij het lossen in tijdsnood komt of er is een ander probleem, dient de chauffeur
hiervoor een bevoegde persoon (MATEXPO staf / bewaking G4S) aan te spreken.
Wanneer de duur, zoals genoteerd op de opbouwkaart, bij het buitenrijden overschreden is zal een
bedrag a rato van € 125 per overschreden uur afgehouden worden van de waarborg van de
exposant.

Praktisch
×
×

De opbouw eindigt op maandag 9 september. Op dinsdag 10 september worden geen voertuigen
meer toegelaten op het beursterrein.
Deze opbouwplanning is van toepassing op álle externe leveranciers die komen leveren of
opbouwen en valt onder de verantwoordelijkheid van de exposant. Huisleveranciers (zie
bijgevoegde lijst) van MATEXPO die opbouwen of materiaal leveren op de stand vallen hier niet
onder.
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×
×

×

×

Het is niet mogelijk het beursterrein vroeger te betreden dan de voorziene timing tenzij u een
goedgekeurde en betalende vooropbouw hebt aangevraagd bij de organisatie.
Er is een mogelijkheid om een kaart te bekomen voor een servicewagen die nodig is op de stand
voor de opbouw van bepaalde machines. Deze kaart wordt enkel uitgereikt door een persoon van
de organisatie MATEXPO die de situatie dag per dag op de stand komt bekijken. De servicewagen
dient ook te allen tijde binnen de contouren van de stand te staan. Er kan dus op voorhand geen
servicekaart aangevraagd worden via de organisatie.
De exposant betaalt € 1.000 waarborg die op voorhand gefactureerd zal worden en deze moet
betaald zijn vóór aanvang van de opbouw. Indien de waarborg niet voldaan is wordt geen toegang
verleend tot uw stand.
De rood gearceerde zones op het opbouwplan mogen pas ingenomen worden op de laatste
opbouwdag (maandag 9 september) vanaf 12u, tenzij anders toegestaan door de organisatie.

Parking na het lossen:
×
×
×

Bestelwagens dienen na het lossen te parkeren op P1 (= P&R President Kennedylaan) aan € 1,5 /
dag en gratis vanaf 2/09/2019.
Personenwagens dienen tijdens de opbouw te parkeren op de parking onder hal 4 en 5 op het
beursterrein (gratis).
Vrachtwagens van 7,5 ton of meer moeten parkeren op de Beneluxlaan of Doorniksesteenweg met
een geldige kaart van de organisatie achter de voorruit. Deze kaart kan u bekomen bij de bewaking
van G4S bij het verlaten van het beursterrein.

Vragen of opmerkingen over de opbouwplanning? Laat ons dit voor 1/04/2019 weten per mail via
info@matexpo.com. Na deze datum zijn er geen wijzigingen meer mogelijk aan het opbouwplan, tenzij
door de organisatie van MATEXPO zelf opgelegd.
Ontruiming van het beursterrein voor opening
Vanaf dinsdag 10 september om 16u dient iedereen het beursterrein te verlaten voor de schoonmaak van
de gangpaden en de plaatsing van het gangtapijt.
Huisleveranciers MATEXPO:
×
×
×
×
×
×

Alter Expo (standenbouw)
JMT (meubilair)
Expo Gamma (meubilair)
EFC Expo Floorcoverings (tapijt)
Standelec (elektriciteit)
Expo Management (wateraansluitingen, handling en opslag)
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×
×
×

Losbergers De Boer (tenten)
Cleaning Professionals (schoonmaak)
Dewaele (bloemen en planten)

Vooropbouw
Indien u vroeger wenst te starten met opbouwen dan aangegeven staat op uw opbouwslot kan u via
‘beheer stand’ een vooropbouw aanvragen. Deze bestelling wordt pas definitief na goedkeuring van de
organisatie. Een dag vooropbouw kost € 600/stand.
AFBOUW
Goederen inclusief afval die bij het einde van de ontruimingsperiode niet weggehaald zijn, zullen op kosten
en risico van de nalatige exposanten door de beursorganisatie verwijderd worden.
Rode zone
Afbouw en ontruiming is verplicht te starten op zondag 15/09 vanaf 19u en de aanegduide zone of
volledige stand moet ontruimd zijn tegen maandagochtend 16/09.
Roze zone
Oprijden om materiaal op te halen / af te breken kan pas vanaf dinsdag 17/09. Na sluiting van de beurs tot
dinsdagochtend 17/09 kan je enkel te voet naar de stand of gerief wegbrengen met karretjes.
Binnenstanden
Afbraak van de stand en ontruiming van klein materiaal kan gestart worden na sluiting van de beurs op
zondagavond. In functie van de drukte kan er ook groot materiaal ontruimd worden.
Maandag 16/09 start de ontruiming en afbraak van een deel van de standen in hal 4 en 5 volgens een
bepaald aanvangsuur, zie afbouwplan. Vanaf 17u kunnen alle overige binnenstanden ontruimd worden. Op
dinsdag om 18u dienen alle binnenstanden volledig ontruimd te zijn.
Buitenstanden
Op maandag 16/09 start de afbraak en ontruiming van de buitenstanden, uitgezonderd de standen in de
roze zone. Op donderdag 19/09 om 18u dienen alle buitenstanden ontruimd te zijn.
HANDLING
Hoogwerker en heftruck
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Hoogwerker (met of zonder chauffeur) en heftruck (2,5 ton, 4 ton of 10 ton, met of zonder chauffeur) kan u
op voorhand bestellen via ‘beheer stand’. In het opmerkingenveld kan u een indicatie neertypen van de dag
en het uur wanneer u de heftruck of hoogtewerker zal nodig hebben.
Indien u ter plaatse een heftruck, hoogwerker wenst bij te bestellen dient u rekening te houden met een
tariefverhoging van 25% en krijgen exposanten die op voorhand hun bestelling hadden geplaatst voorrang.
Bij ieder gebruik van heftruck, hoogwerker of opslag dient een verantwoordelijke van de stand aanwezig te
zijn om een werkbon te ondertekenen.
Gebruik van eigen heftruck kan mits in acht neming van de volgende voorwaarden:
×
×
×
×
×

×
×
×
×

×

×

Bestuurder moet ouder dan 18 jaar zijn en beschikken over een geldig rijbewijs van opleiding +
medisch attest.
De heftruck mag enkel gebruikt worden om lasten te heffen.
Om te hijsen moet men beschikken over een 3 maandelijks hernieuwd keuringsverslag.
Het maximum toegelaten laadvermogen mag niet overschreden worden.
Geladen rijdt men best achteruit om:
▪ Bij bruusk remmen de lading niet te verliezen;
▪ Een schuine helling naar beneden te rijden.
Lading altijd zo laag mogelijk bij de grond transporteren.
Bij het nemen van bochten moeten de vorken zich altijd zo laag mogelijk bij de grond bevinden.
Bij leegrijden bevinden de vorken zich ongeveer 15 cm van de grond.
De heftruck moet regelmatig onderhouden worden:
▪ Goede verbranding van de brandstof;
▪ Technisch in orde zijn van de heftruck.
De snelheid is beperkt tot:
▪ Geladen buiten: 10km/h
▪ Niet geladen buiten: 15km/h
▪ Geladen binnen: 5 km/h
▪ Niet geladen binnen: 10 km/h
De snelheid moet nog verminderen bij:
▪ Vervoer van hoge ladingen;
▪ Nat wegdek;
▪ Mogelijk afschuiven lading;
▪ Vervoer van ladingen in de hoogte.

Gebruik van eigen hoogwerker kan mits in acht neming van de volgende voorwaarden:
×

Enkel bevoegden mogen de hoogwerker besturen.
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×
×
×

Een instructiefiche moet aanwezig zijn bij de hoogwerker.
Enkel hoogwerkers met geldig keuringsattest mogen gebruikt worden.
Onder het werkterrein van de hoogwerker mogen geen werken uitgevoerd worden.

Opslag
Opslag kan besteld worden vanaf 4 m³ met een indicatie in het opmerkingenveld wanneer het leeggoed
afgehaald moet worden. Indien de opslag geen lege verpakkingen zijn worden de goederen gestapeld op
eigen risico van de exposant.
DIENSTEN
Matexpo biedt via uw exposantenplatform ‘beheer stand’ een waaier aan diensten aan voor de exposant
en zijn standruimte. Sommige zaken dienen verplicht besteld te worden. Andere vrijblijvende diensten
kunnen enkel via Matexpo besteld worden en overige diensten kan u bestellen via onze huisleverancier
onder ‘beheer stand’ of een eigen leverancier kiezen.
Verplichte diensten die je enkel via MATEXPO kan bestellen
Elektriciteitsaansluiting
Voorkeurtarief van 20% korting tot 1/06/2019.
Toeslag van 25% voor laattijdige bestellingen vanaf 1/08/2019.
Aansluiting met of zonder schakelbord. Minimum 3500W, maximum 82.000W per aansluiting.
Indien u een all-in stand hebt gereserveerd (Casa of Truss) is dit reeds inbegrepen en hoeft u de
elektriciteitsaansluiting niet apart te bestellen.
Brandblusapparaat
Iedere stand dient uitgerust te zijn met minimum 1 poederblusser type ABC van min. 6 kg en voorzien van
een etiket van jaarlijkse controle.
Deze brandblusser kan u huren via de organisatie of u kan er zelf een meebrengen die aanwezig moet zijn
op de stand gedurende de 5 beursdagen. De aanwezigheid van deze brandblusser wordt gecontroleerd.
Gelieve uw keuze door te geven via ‘beheer stand’.
Niet verplichte diensten die u enkel via MATEXPO kan bestellen
Technische aansluitingen
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Voorkeurtarief van 20% korting tot 1/06/2019.
Toeslag van 25% voor laattijdige bestellingen vanaf 1/08/2019.

×
×
×
×

Wateraansluiting
Ophangingswerken
Internet (betalende wifi tickets)
Persluchtaansluiting

Supplementaire diensten
×

Parkeerkaarten voor exposanten
Er zijn geen parkeerkaarten begrepen in uw deelname. Om ’s ochtends vlot parking te vinden en
tijdig op uw stand te zijn bestelt u op voorhand best 1 of meerdere parkeerkaarten. De bestelde
parkeerkaarten kan u ophalen aan de pick-up desk tijdens de opbouw.
De parkeerkaarten zijn geldig voor de volledige duur van de beurs van woensdag tot en met
zondag, niet tijdens de op- en afbouw.
We bieden u 3 types aan:
▪ Parkeerkaart op het beursterrein (=P4-P6)
Deze parkeerplaatsen zijn gelegen óp het beursterrein onder hal 4 en 5. Ingang via poort
Zuid op de President Kennedylaan.
NIEUW: Keuze tussen 5 dagstickers (afwisseling van wagen) of 1 beurssticker (enkel 1
wagen)
Het aantal parkeerkaarten dat u kan bestellen is hier beperkt zodoende we elke exposant
de mogelijkheid kunnen geven:
- Binnenstanden tot 100m²: maximum 1
- Binnenstanden vanaf 100m: maximum 2
- Buitenstanden tot 250m²: maximum 1
- Buitenstanden vanaf 250m²: maximum 2
▪ Parkeerkaart P3 (=Park&Ride)
Deze parking is gelegen tegenover ingang Zuid op de President Kennedylaan. U dient enkel
de straat over te steken voor toegang tot de beurs. Het aantal parkeerkaarten dat u kan
bestellen is hier beperkt zodoende we elke exposant de mogelijkheid kunnen geven:
- Binnenstanden tot 100m²: maximum 2
- Binnenstanden vanaf 100m: maximum 4
- Buitenstanden tot 250m²: maximum 2
- Buitenstanden vanaf 250m²: maximum 4
▪ Randparking P7
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×

×

Deze parkeerplaatsen zijn gelegen op de parking van Syntra West en Decathlon. Dit is op
+/- 250m van ingang Noord en Zuid. Hier kan u een ongelimiteerd aantal parkeerkaarten
bestellen.
Bezoekersregistratie op de stand
Met de Visit Connect app kan u de badge van de bezoeker op uw stand scannen om diens gegevens
te registreren en te beheren. U kan de app bestellen voor 1 of meerdere gebruikers op de stand.
Standbewaking

Afval en schoonmaak
×
×

×

Standschoonmaak per dag of volledige beurs
Schoonmaak in regie
Kuisen van ramen, cabines van machines,…
Dit dient u op voorhand te bestellen met in het opmerkingenveld een omschrijving van het werk.
Tijdens de schoonmaak wordt een bon afgetekend door de exposant van de werkuren en facturatie
gebeurt na afloop van de beurs.
Afval
Info zie ‘afvalbeleid’

Niet verplichte diensten die MATEXPO aanbiedt via hun huisleverancier (externe leverancier naar keuze van
de exposant is hier mogelijk)

Indien u hier kiest om via een externe leverancier te werken dient deze leverancier rekening te houden
met uw opbouwslot en de afbouwplanning. Alle afspraken hiervoor dienen tussen u en de leverancier
te gebeuren.
Technische aansluitingen
Audiovisueel materiaal
Standenbouw
×
×
×

Tapijt
Meubilair
Lichtbruggen en trussen

Supplementaire diensten
×
×
×

Hostessen
Bloemen en planten
Tentstructuren
Via huisleverancier Losberger De Boer, zie folder ‘tentstructuren’.
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Hoogwerker, heftruck en kranen
All-in standen
Zie aparte folder
Tarieven
Op sommige diensten wordt een voorkeurstarief van 20% korting gehanteerd tot 1 juni 2019. Vanaf 2
juli tot 1 augustus betaalt u het gewoon tarief en vanaf 1 augustus wordt 25% toeslag gerekend voor
laattijdige bestellingen op alle diensten, ook voor bijbestellingen in het beurssecretariaat. Alle prijzen
en aanvullende informatie kunnen via ‘beheer stand’ geraadpleegd worden.
Digitale bestelling
De bestelling van bovengenoemde diensten dient digitaal te gebeuren volgens het principe van een
webshop in ‘beheer stand’. U plaatst eerst de gewenste artikelen in een winkelwagen en daarna
bevestigt u uw winkelwagen om uw bestelling door te sturen. Hier krijgt u ook automatisch bericht van
via e-mail.
Deadline bestellingen
Alle bestellingen dienen geplaatst te worden via het online beurshandboek ten laatste op vrijdag
16/08/2019, daarna gaat het beurshandboek offline. Diensten die u na die datum wenst bij te bestellen
dient u ter plaatse te doen in het beurssecretariaat en kunnen niet meer gegarandeerd worden.
AFVALBELEID
Iedere exposant en standenbouwer is verantwoordelijk voor het eigen afval. Hier zal tijdens de op- en
afbouw streng op gecontroleerd worden door zowel de organisatie, Kortrijk Xpo als de
bewakingsagenten. Achtergelaten afval zal in rekening gebracht worden via de betaalde waarborg van
de exposant of mits een bijkomende factuur.
Er zijn 2 manieren om afval tijdens de opbouw – de beursdagen of de afbouw te verwerken:
×
×

U neemt al uw afval als standenbouwer of exposant zelf terug mee na iedere opbouwdag,
beursdag of afbouwdag.
U bestelt een afvalcontainer of -zak via het online beurshandboek

Zodra de afvalzak of container vol is kan u deze aan de voorzijde / hoek van uw stand plaatsen na de
opbouwdag, beursdag of afbouwdag en deze zal ‘s avonds voor u worden meegenomen.
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Tijdens de opbouw, beursdagen en afbouw wordt een systeem van ‘gescheiden afval inzameling,
ophaling en verwerking’ gehanteerd. U kan per soort afval een geschikte container, afvalzak of doos
bestellen, dit in verschillende formaten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Glas (280L)
Rest (1100L of 40m³)
Papier (1100L)
PMD (1100L)
Hout (40m³)
Bouw en sloop (40m³)

▪
▪
▪

Blauwe afvalzak voor PMD
Doos voor glas of papier
Rode afvalzak voor restafval

Afvalcontainers die besteld zijn kunnen aangevraagd worden voor levering op de stand via het
beurssecretariaat (langskomen of telefonisch).
Afvalzakken of dozen voor papier en karton die besteld zijn kunnen afgehaald worden aan de Pick-Up
Desk tijdens de opbouw. Bijbestellingen van afvalzakken of containers tijdens de opbouw, beursdagen
of afbouw kunnen gedaan worden in het beurssecretariaat.
BEURSSECRETARIAAT
Vanaf dinsdag 20 augustus is de organisatie van MATEXPO operationeel op de beurssite voor al uw vragen
of problemen.
Nieuwe locatie in het voormalige Radio2 gebouw aan ingang Noord

De organisatie is dagelijks beschikbaar van 8h00 tot 12h00 en van 13h00
tot 18h00 ‘s avonds, ook tijdens het weekend.
U kan er ook telefonisch terecht op volgend telefoonnummer: +32 56 98
07 60 of per mail op info@matexpo.com.
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PICK-UP DESK
Op dezelfde nieuwe locatie als het beurssecretariaat kan u de Pick-up desk terugvinden.
Hier kan u de volgende bestelde zaken ophalen of bijbestellen:
Afvalzakken of –dozen / parkeerkaarten / Wifi tickets / bonnetjes Matexpo Cafe
De pick-up desk is enkel open tijdens de opbouw vanaf maandag 2 september tot en met dinsdag 10
september (ook in het weekend) telkens van 9h00 tot 17h00.
Indien u tijdens de beursdagen uw parkeerkaarten, afvalzakken – of dozen nog dient op te halen kan u dit
doen op het beurssecretariaat. Ook indien u deze zaken wenst bij te bestellen.
FACTURATIE EN BETALINGEN
Matexpo factureert bestelde diensten enkel aan de exposant of de mede-exposant. Er wordt in geen geval
rechtstreeks aan de standenbouwer gefactureerd. De eerste dienstenfactuur wordt opgemaakt begin juni
2019. Diensten die na deze datum besteld worden zullen voor aanvang van de opbouw gefactureerd
worden.
Alle facturen (voorschot en saldofactuur van de standoppervlakte en dienstenfacturen dienen betaald te
worden voor aanvang van uw opbouw. Bestelde diensten zullen bij openstaande facturen niet geleverd
worden.
CATERING EN CATERINGRECHT
Als exposant hebt u 3 mogelijkheden om catering te voorzien op uw stand:
×

U bestelt uw catering (zowel voeding als dranken) via Xpo Catering van Kortrijk Xpo Meeting
Center.
Hier kan u rekenen op een zeer gunstig tarief gezien zij huisleverancier zijn en geen transport of
verplaatsingskosten hebben. Het volledige gamma kan u terugvinden in hun brochure of u kan een
offerte opvragen. Facturatie rechtstreeks tussen Xpo Catering en de exposant.

×

U brengt uw catering als exposant zelf mee of een externe leverancier levert dit:
Bevoorrading liefst zo veel mogelijk voor aanvang van de beurs tijdens de opbouw. Er kan
bijgeleverd worden tijdens de beursdagen maar dan dient dit voor openingsuren te gebeuren met
aanvoer via steekkarretjes van buitenaf het beursterrein. Voertuigen worden tijdens de beursdagen
nooit toegelaten op het beursterrein.
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×

U werkt via een externe cateraar en betaalt cateringrecht aan Kortrijk Xpo Meeting Center
wanneer:
▪ U werkt via een externe cateraar met bediening op uw stand:
Doordat Xpo Catering het exclusieve recht heeft tot het leveren van dranken, etenswaren
en andere consumptieartikelen op het beursterrein van Kortrijk Xpo dient u hiervoor een
afkooprecht horeca aan Xpo Catering te betalen. Zonder bediening op de stand betaalt u
geen cateringrecht.
▪ U een tapinstallatie plaatst via een externe leverancier en vaten gebruikt van een externe
leverancier:
Doordat Xpo Catering het exclusieve recht heeft tot het leveren van dranken, etenswaren
en andere consumptieartikelen op het beursterrein van Kortrijk Xpo dient u hiervoor een
afkooprecht horeca aan Xpo Catering te betalen. U dient het cateringrecht echter niet te
betalen indien u een tapinstallatie plaatst via een externe leverancier maar wel vaten en
C02 afneemt via Kortrijk Xpo Meeting Center.

Het tarief voor het horecarecht of cateringrecht wordt berekend in functie van de oppervlakte van de stand
en het aantal beursdagen:

Verbruik dranken (externe

Standen < of = 20 m²

Standen > 20 m²

€1/m² x # beursdagen

€0,50/m² x # beursdagen

€2,5/m² x # beursdagen

€1,50/m² x # beursdagen

leverancier)

Gebruik externe cateraar

Indien u een buitenstand hebt wordt enkel de oppervlakte van de tent als standoppervlakte gerekend.
Het invulformulier kan u terugvinden in ‘beheer stand’.
STANDPERSONEEL EN EXPOSANTENBADGES
Collega’s die meerdere beursdagen als personeel op de stand staan om bezoekers te ontvangen dienen
geregistreerd te worden als standpersoneel en niet als bezoeker. Indien een medewerker van uw bedrijf 1
dag op de beurs langskomt maar niet de bedoeling heeft te ‘werken’ op de stand dan dient deze persoon
zich wel als bezoeker te registreren. De badges van bezoekers en exposanten zullen ook te onderscheiden
zijn.
Standpersoneel kan u registreren via de module ‘beheer bezoekers en personeel’ in uw exposantenprofiel.
Er is geen deadline voorzien om uw standpersoneel te registeren. U kan personen toevoegen of wijzigen
vlak voor deze naar de beurs komen.
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U kan een ongelimiteerd aantal personen registreren als standpersoneel. Tijdens de registratie geeft u
naast voornaam en naam ook het e-mailadres van de persoon in. Die persoon zal een bevestigingsmail
ontvangen dat hij als standpersoneel voor exposant XX werd geregistreerd. In die bevestigingsmail zit ook
een link naar de gepersonaliseerde exposantenbadge.
De exposant neemt de geprinte exposantenbadge mee naar ingang Noord of Zuid voor een snelle toegang.
Daar zal de exposant een hoesje en lanyard kunnen nemen om de badge in te plaatsen. Indien de exposant
de exposantenbadge niet heeft geprint of de badge is onduidelijk dan zal een hostess deze opnieuw
afprinten.
Zodra u beschikt over uw exposantenbadge kan u alle beursdagen vrij in en uit de beurssite via de
exposantendoorgang aan ingang Zuid, de poort aan ingang Zuid op de Kennedylaan of ingang Noord.
SABAM EN BILLIJKE VERGOEDING
Sabam
Iedere exposant die op zijn stand een vorm van muziek brengt (radio, muziek in een bedrijfsfilmpje, live
optreden, …) moet op voorhand een licentie aanvragen bij Sabam. Tarieven kan u terugvinden in het
document voor handelstentoonstellingen in ‘beheer stand’.
Billijke vergoeding
Dankzij een regeling die tot stand gekomen is onder impuls van Kortrijk Xpo en Matexpo bent u als
exposant vrijgesteld van Billijke Vergoeding tijdens Matexpo 2019.
VERZEKERING
Elke exposant is verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid afdoende te verzekeren en moet hiervoor het
bewijs op eenvoudig verzoek van de organisator kunnen voorleggen.
De exposant kan indien gewenst een bijkomende diefstal- , ongeval- of schadeverzekering aangaan bij een
leverancier naar keuze.
VLIEGVERBOD OP DRONES
Op de hele beurssite (zowel binnen als buiten) geldt een vliegverbod op drones die zowel recreatief als
professioneel gebruikt worden.
CAMERA’S OP DE STAND
Wij zijn niet verantwoordelijk
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RANDACTIVITEITEN
Nocturne – Matexpo Cafe
Voor de derde maal wordt er tijdens de traditionele nocturne op vrijdagavond vanaf 20h00 een gezamenlijk
feest gegeven onder de naam Matexpo Café dat om 20h00 start in zaal XXL van het Meeting Center.
Tijdens Matexpo Café is er een verrassingsoptreden voorzien en worden er ook versnaperingen en drank te
koop aangeboden.
Bonnetjes voor drank en eten kunnen op voorhand door exposanten aan een verminderd tarief besteld
worden via beheer stand:
×

€ 1.50 / consumptie i.p.v. € 2 bij bestelling ter plaatse

Bestelde bonnetjes kunnen opgehaald worden aan de Pick-Up Desk. Tijdens de nocturne zelf kunnen er ook
bonnetjes worden (bij)gekocht door de bezoeker of exposant.
We bieden u als exposant ook de mogelijkheid om een statafel te reserveren tijdens de nocturne. Boven de
statafel wordt een banner met uw logo gehangen (zichtbaar langs 4 zijden) en een klein vlaggetje met uw
logo wordt op de statafel geplaatst. Het aantal statafels is beperkt dus u reserveert dit best tijdig via
info@matexpo.com.
Standfeest
Bij de aanwezigheid van bezoekers op uw stand na sluitingsuur wordt een uurtarief aangerekend. Indien u
op voorhand een aanvraag hebt gedaan om een standfeest te houden dan betaalt u een goedkoper tarief.
Tot 1u na sluiting van beurs betaalt u niets als exposant. Daarna betaalt u € 125 per aangevangen uur dat er
bezoekers op uw stand zijn indien vooraf aangevraagd en € 250 per aangevangen uur indien u dat niet
vooraf hebt aangevraagd.
Er mag geen versterkte muziek afgespeeld worden op de stand vóór sluitingsuur van de beurs.
Huur vergaderzalen en lokalen
Naast de vele geplande seminaries van federaties en partners kan u als exposant ook iets organiseren
tijdens de opbouw of de beursdagen. U kan er een vergadering, workshop of bedrijfsvoorstelling houden in
een van de vele vergaderzalen of lokalen die Kortrijk Xpo aanbiedt.
Wij werken voor u een voorstel op maat uit naargelang het aantal personen, zaalfunctionaliteiten en
cateringvoorkeur. U kan hiervoor contact opnemen via info@matexpo.com.
Hospitality desk
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Aan ingang Noord wordt een bemande hospitalitydesk voorzien voor u als exposant. Zij helpen u met al uw
praktische vragen zoals adres van een droogkuis, nummer van een taxidienst, restaurantreservaties, station
en openbaar vervoer, adressen van winkels, …
De hospitalitydesk zal bemand zijn gedurende de openingsuren tijdens de 5 beursdagen.
Voor al uw vragen betreffende de stand dient u zich te wenden tot het beurssecretariaat.

Opening
Op dinsdagavond 10 september om 18h00 start de officiële openingsceremonie van Matexpo. Deze gaat
door in zaal XXL van Kortrijk Xpo Meeting center, vlak aan ingang Noord. De officiële opening wordt
gepresenteerd door Anne De Baetzelier, er is een gastspreker voorzien en een verrassingsoptreden.
Tijdens de officiële opening wordt traditiegetrouw de Green en Innovation Award uitgereikt. Nieuw deze
editie is de Safety Award. Het product van de eerste 3 laureaten wordt via een filmpje voorgesteld.
U wordt als exposant uitgenodigd voor de officiële opening via een uitnodigingskaart die begin augustus
2019 per post wordt opgestuurd. U kan zich gratis inschrijven met volgend aantal personen:
Binnenstanden tot 64 m²: 2 personen
Binnenstanden vanaf 64 m²: 3 personen
Buitenstanden tot 250 m²: 2 personen
Buitenstanden vanaf 250 m²: 3 personen
Er wordt een no-show fee van € 75 per persoon gefactureerd voor ingeschreven personen die niet
opdagen.
Kinderopvang
Op zaterdag en zondag is er aan de ingang van de Rambla, ter hoogte van plateau C, een kinderopvang
voorzien voor kinderen vanaf 3 jaar. Bezoekers kunnen er hun kind voor maximum 2u in de handen van de
ervaren kinderanimatoren laten.
Green, Innovation en Safety Award
Traditiegetrouw wordt tijdens de officiële opening van Matexpo de Green en Innovation Award uitgereikt.
Nieuw vanaf deze editie is de Safety Award. Iedere exposant kan inschrijven met een product, toepassing of
machine die aan de criteria voldoet.
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Er worden 3 laureaten gekozen door een professionele jury. Elke laureaat wordt tijdens de opening aan de
hand van een filmpje voorgesteld met hun product en ontvangt een certificaat. Voor de winnaar is er nog
een extra prijs voorzien.
Tijdens de beurs krijgt ook elke laureaat extra visibiliteit.
Inschrijven kan door een ingevuld deelnameformulier door te sturen naar de organisatie vóór 31/05/2019
en is volledig kosteloos en vrijblijvend.
Perspreview
Op woensdag 11 september wordt er in de ochtend een persontbijt gehouden met daarna een vrij bezoek
aan de beurs voor de aanwezige pers. Inschrijven hiervoor kan enkel op uitnodiging, en is voorbehouden
aan leden van de pers.
Kinderanimatie in het stadscentrum
Tijdens het beursweekend van zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 zal op de Grote Markt van
Kortrijk kinderanimatie voorzien zijn.

Marketing Handboek
EXPOSANTENPORTAAL
Uw exposantenprofiel
Iedere exposant krijgt een profiel op www.matexpo.com dat zichtbaar is voor de bezoeker. Dat dient u zelf
te vervolledigen met:
×
×
×
×
×
×

Een algemeen e-mailadres
Een korte introductie
Website
Social media links
Logo
Omschrijving

Op die manier creëert u extra visibiliteit voor de bezoeker die via onze website het exposantenaanbod kan
doornemen. Bezoekers krijgen via de website ook de kans u rechtstreeks te contacteren via het ingegeven
e-mailadres.
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Inloggegevens worden doorgestuurd na de officiële bevestiging van uw stand. De gebruikersnaam is het emailadres van de contactpersoon die de praktische voorbereiding van de beurs doet en kan u wijzigen
onder ‘standverantwoordelijke’. U kan zelf geen login aanmaken of aanvragen op Matexpo. Indien u uw
wachtwoord vergeten bent en die niet meer kan terugvinden kan u bij ‘portaal exposanten’ via
‘wachtwoord vergeten’ uw paswoord resetten.
Digitale catalogus
Sinds enkele edities is er geen geprinte catalogus meer voor bezoekers, enkel digitaal op Matexpo.com.
Bezoekers kunnen het exposantenaanbod op Matexpo 2019 bekijken via onze website.
Via uw exposantenprofiel kan u de sectoren, merken en producten beheren waar u onder valt.
Artikels publiceren of evenementen toevoegen
Via uw profiel op Matexpo.com kan u als exposant ook artikels publiceren of evenementen zoals een
opendeurdag toevoegen. Ieder geplaatst artikel verschijnt even op de homepage van Matexpo.com onder
exposantennieuws.
Andere tools
Na inloggen op Matexpo.com heeft u ook toegang tot de modules ‘beheer stand’ en ‘beheer bezoekers en
standpersoneel’.
Bij ‘beheer stand’ komt u in het online beurshandboek terecht waar u alle diensten voor uw stand en uw
deelname kan bestellen.
In de module ‘beheer bezoekers en standpersoneel’ heeft u 2 tabbladen:
×

Registraties
In het tabblad registraties kan u de link terugvinden die u digitaal kan versturen om uw klanten uit
te nodigen. Wanneer uw klanten deze link aanklikken staat er reeds een registratiecode ingevuld.
Klanten die zich registreren via uw code kan u in dit tabblad ook opvolgen samen met de
registraties van eventueel gedrukte uitnodigingskaarten die u verspreid heeft. U kan ook meerdere
linken creëren om specifieke acties te doen naar uw klanten waarvan u de respons wenst te meten
en een persoonlijke welkomsttekst met logo toevoegen. Meer info vindt u in de handleiding
‘Beheer bezoekers’.

×

Personeel
Hier kan u uw standpersoneel registreren. Meer info zie ‘Standpersoneel’ onder ‘Praktisch
handboek’.
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Handleiding beschikbaar onder belangrijke documenten in uw exposantenprofiel.
BEZOEKERSWERVING
Uw relaties uitnodigen
U kan uw klanten uitnodigen op 2 manieren:
×
×

Via de digitale link die u kan terugvinden in de module ‘beheer bezoekers en standpersoneel’. Deze
link is gratis en kan u ongelimiteerd doorsturen.
Via gedrukte uitnodigingskaarten. U kan deze kaarten, per taal (NL, FR, EN) en per pakket van 50
stuks, bestellen via ‘beheer stand’. Op iedere kaart staat een unieke registratiecode die de
bezoeker dient in te geven tijdens zijn voorregistratie op Matexpo.com. Iedere unieke code van
uitnodigingskaarten die u bestelde zal gelinkt zijn aan u als exposant. U kan de registraties van uw
klanten via uw verspreide uitnodigingskaarten ook opvolgen in de module ‘beheer bezoekers en
standpersoneel’.

Promotie tijdens de beurs
Het is ten strengste verboden om promotionele acties te voeren buiten uw stand tijdens Matexpo 2019.
Gezien de specifieke reglementering rond Kortrijk Xpo, is publiciteit op bezoekersparkings en in de
omliggende straten enkel toegestaan na grondig overleg met de organisatoren en mits uitdrukkelijk
akkoord van alle betrokken diensten.
Mediaplan
Matexpo voert als bezoekerswerving een mediaplan uit met meer dan 75 advertenties in vakbladen in
binnen- en buitenland, 300.000 uitnodigingskaarten bij magazines, gerichte sms acties om Nederlandse
bezoekers aan te trekken, wedstrijden via Social Media en een direct mailing per post naar meer dan
60.000 geadresseerden in België.
Reclamemateriaal
Om uw deelname aan Matexpo extra te promoten bieden wij u (gratis) promotiemateriaal.
Bij de uitnodiging van de exposantenmeeting zal u via een link onderstaand reclamemateriaal kunnen
bestellen. Na de exposantenmeeting zal u nog extra reclamemateriaal kunnen bestellen via ‘beheer stand’
maar wordt er per bestelling een frankeerkost van € 25 aangerekend ongeacht de hoeveelheid, grootte of
gewicht van het pakket.
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Gedrukte uitnodigingskaarten (1 pakket = 50 stuks à € 25 / pakket)
×
×
×

Nederlands
Frans
Engels

Uw persoonlijke banner met verwijzing naar uw standnummer.
De banner kan u downloaden in uw exposantenportaal.
Autostickers
Niet-permanente autostickers (met verwijzing naar datum en locatie van de beurs) in witte vinyl die u in 2
formaten kan bestellen:
×
×

Auto (80 x 20cm)
Bestelwagen – Vrachtwagen (60 x 60 cm)

Affiches
Engelstalige affiches (posterformaat 50 cm x 70 cm) in de huisstijl van Matexpo met verwijzing naar datum
en locatie van de beurs.
Werfbaches
Werfbaches van 170 x 340 cm in de huisstijl van Matexpo met ingeslagen ringen voor bevestiging.
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OVERZICHT DEADLINES
Aanvragen voor uitzonderingen opbouwplanning doorgeven

1/04/2019

Inschrijving Innovation, Safety en Green Award

31/05/2019

Einde voorkeurtarief van 20% voor bepaalde diensten (technische aansluitingen,
heftruck,…)

1/06/2019

×
×
×
×
×

Toeslag van 25% voor laattijdige bestellingen
Geen bestellingen meer mogelijk voor technische aansluitingen (water-,
elektriciteitsaansluiting)
Geen annulaties meer mogelijk op technische aansluitingen (water-,
elektriciteitsaansluiting)
Technisch plan voor aansluitingen onder ‘beheer stand’ vervolledigen
Aangifte van generatoren, dieseltanks of HVAC toestellen op de stand

1/08/2019

Deadline voor alle online bestellingen – ‘Beheer stand’ gaat offline

16/08/2019

Start Beurssecretariaat in het voormalige Radio 2 gebouw aan ingang Noord

20/08/2019

Opening Pick-Up desk voor al uw parkeerkaarten, afvalzakken, …

2/09/2019

Keuring elektrische installaties op de stand door BTV

9 + 10 /09/2019

Einde ontruiming binnenstanden

17/09/2019 18u

Einde ontruiming buitenstanden

19/09/2019 18u
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