OPBOUWPLANNING MATEXPO2019
Op 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 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 beurterrein steeds te voet
bereikbaar voor het verder opbouwen van uw stand tot en met maandag 9 september.
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.
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 vooruit. 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.
HUISLEVERANCIERS MATEXPO:
-

Alter Expo (standenbouw)
JMT (meubilair)
Expo Gamma (meubilair)
EFC Expo Floorcoverings (tapijt)
Standelec (elektriciteit)
Expo Management (wateraansluitingen, handling en opslag)
Losbergers De Boer (tenten)
Cleaning Professionals (schoonmaak)
Dewaele (bloemen en planten)

