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1. Maintenance en Pumps & Valves 2020: praktisch 
  

 

Beste exposant 
 

Wij helpen u graag om uw beursdeelname zo aangenaam én succesvol mogelijk te maken. Dit handboek 

geeft een overzicht van alle mogelijkheden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen in geval van 

vragen. Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en een geslaagde beurs! 
 

Het Maintenance en Pumps & Valves team 
 

Easyfairs Belgium NV | Jan Van Rijswijcklaan 191 | BE-2020 Antwerpen | +32 3 280 53 00 

www.maintenance-expo.be | www.pumps-valves.be 

 

1.1 Locatie, beursdata & openingsuren 
 

Antwerp Expo - Hal 1, 2, 3, 4 & 5     

Jan Van Rijswijcklaan 191, BE-2020 Antwerpen   

 
 

Woensdag 7 oktober 2020: 10:00 - 19:00  

Donderdag 8 oktober 2020: 10:00 - 18:00 
 

! Exposanten krijgen toegang tot het beursgebouw 2u voor aanvang van de beurs. 

1.2 Contactpersonen Easyfairs 

 

OPERATIONS: webshop, meubilair, elektriciteit, 

parkeerkaarten, wateraansluiting, logistiek, opbouw & 

afbouw 

 

Tilde Frederix 

+32 9 241 96 01 

operations.be@easyfairs.com  
 

 

SALES MAINTENANCE: standformaat, standwijzigingen, 

sponsorships, EasyGo & Onsite Promo Packs 

 

 

Mattias Lesire 

+32 3 280 53 10 

Mattias.lesire@easyfairs.com  

SALES PUMPS & VALVES: standformaat, standwijzigingen,  

sponsorships, EasyGo & Onsite Promo Packs 

 

Steven Duytschaever 

+32 3 280 53 49 

steven.duytschaever@easyfairs.com 
 

MARKETING: promotietools exposanten, 

uitnodigingskaarten, My Easyfairs, smart badges & Visit 

Connect App 

 

Brix Hatia 

+32 3 280 53 34  

brix.hatia@easyfairs.com 
 

 

http://www.maintenance-expo.be/
http://www.pumps-valves.be/
mailto:operations.be@easyfairs.com
mailto:Mattias.lesire@easyfairs.com
mailto:steven.duytschaever@easyfairs.com
mailto:brix.hatia@easyfairs.com
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1.3 Services
 

CATERING: catering met of zonder levering op uw stand 
(zie bijlage nr. 4) 

 

Easyfairs F&B 

Joachim Doclot 

+32 471 09 65 74 

joachim.doclot@easyfairs.com  
 

LOGISTIEK & HANDLING: heftrucks bij opbouw en afbouw 

& opslag tijdens de beurs (zie bijlage nr. 2) 

! Enkel heftrucks van Schenker zijn toegestaan in het complex. 

 

DB Schenker 

+32 9 228 67 09 

easyfairs@dbschenker.com 
 

STANDBOUW: realisatie van een beursstand (als u een 

partner zoekt om uw Space Only standformule te verzorgen) 

 

Alline Standbouw 

+32 3 313 52 09 

easyfairs@alline.be 
 

HOSTESSEN & STEWARDS: hostessen en/of stewards (bv. 

voor het onthaal op uw stand) 

 

G4S 

operations.be@easyfairs.com 
 

 

INTERNET: tijdelijke internet- & telefoonlijn op uw stand 

voor een constante verbinding zonder beperkingen (meer 

info: zie bijlage nr. 5) 
 

 

Citymesh 

+32 50 410 200 

events@citymesh.com  

http://antwerpexpo.citymesh.com  

HOTEL: overnachting aan voordeeltarief tijdens de 

beursdagen 

 

Ramada Plaza Antwerp 

reservations@ramadaplaza-antwerp.com 
 

1.4 Algemene info 
 

• Koffie & thee: voor exposanten is er op vertoon van hun exposantenbadge gratis koffie en thee 

voorzien op de cateringpunten van Java. 

• Toiletten: exposanten maken gratis gebruik van de toiletten op vertoon van hun exposantenbadge. 

• Wifi: exposanten en bezoekers kunnen gratis surfen op het wifinetwerk van Antwerp Expo (meer info: 

zie bijlage nr. 5). 

• EHBO: er is gedurende de openingsuren een EHBO-kit te vinden op het beurssecretariaat (ingang 2). 

• Vestiaire: er is een vestiaire aan ingang 1 en aan ingang 2 (beide zijn betalend). 

• Vragen? Uw contactpersonen zullen moeilijk bereikbaar zijn per telefoon, daarom staan zij u graag 

persoonlijk te woord bij het beurssecretariaat aan ingang 2 (tijdens de op- en afbouw) of bij de stand 

van Easyfairs (tijdens de beurs). Ook zullen er geregeld medewerkers van Easyfairs door de hal lopen, 

dus heeft u een vraag of een probleem, aarzel dan niet om hen aan te spreken. Op het 

beurssecretariaat kan u tijdens de opbouw ook uw parkeerkaarten en exposantenbadges afhalen en 

extra standmateriaal bestellen, weliswaar uit een beperkt assortiment. Alles dient ter plaatse 

afgerekend te worden via bankkaart (Maestro) of kredietkaart (VISA/MasterCard). 
 

 

mailto:joachim.doclot@easyfairs.com
mailto:easyfairs@alline.be
mailto:operations.be@easyfairs.com
mailto:events@citymesh.com
http://antwerpexpo.citymesh.com/
mailto:reservations@ramadaplaza-antwerp.com
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Vergeet niet ons te volgen op de sociale media! 

 
 

  
Maintenance Trade Show 

  

@MaintenancePumpsValves

BE   
@MaiPvaBE 

  
Pumps & Valves 

  

@MaintenancePumpsValves

BE   
@MaiPvaBE 

 

 

 

 

 

! Bij eventuele klachten neemt u tijdens de opbouw/beurs contact op met een medewerker van Easyfairs 

op het beurssecretariaat of op de stand van Easyfairs. Klachten die ons bereiken na de beurs, kunnen niet 

meer behandeld worden wegens gebrek aan aantoonbaarheid. 

 

 
  

DUO  
ZONE 

https://www.linkedin.com/showcase/maintenance-trade-show/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/MaintenancePumpsValvesBE/
https://www.facebook.com/MaintenancePumpsValvesBE/
https://twitter.com/MaiPvaBE
https://www.linkedin.com/showcase/pumps-&-valves/
https://www.facebook.com/MaintenancePumpsValvesBE/
https://www.facebook.com/MaintenancePumpsValvesBE/
https://twitter.com/MaiPvaBE


 6 
 

  

2. Deadlines 
  

 

Om uw beursdeelname zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we voor u de belangrijkste deadlines 

op een rijtje gezet. Meer informatie kunt u terugvinden verder in dit handboek. Mocht u vragen hebben, 

aarzel niet om ze te stellen aan uw contactpersoon. 

 

DATUM ACTIE MEER INFO 

5/08/2020 Bestellen uitnodigingskaarten p.18 - Brix 

06/09/2020 Bestellen standmateriaal tegen vroegboektarief (via My Easyfairs) p.16 – Tilde  

06/09/2020 Doorgeven ophangpunten (enkel voor Space Only) p.8-9 – Tilde 

11/09/2020 
Aanleveren standplan (voor All-in & All-in Plus) of standontwerp (voor Space 

Only) 
p.7-9 – Tilde 

11/09/2020 Aanleveren lay-out banners (enkel voor All-in Plus)  p.7 – Tilde 

11/09/2020 Aanleveren optioneel printwerk p.9-11 – Tilde 

11/09/2020 Controleren standnaam voor naambord (via My Easyfairs) p.7 – Tilde 

27/09/2020 ! Webshop wordt afgesloten! p.16 – Tilde 

28/09/2020 Bestellen heftruck en/of opslagruimte (via Schenker) p.13 – Tilde 

28/09/2020 Aanvraag vooropbouw zondag 4 oktober 2020 p.13 – Tilde 

28/09/2020 
Indienen ingevulde en ondertekende verzekeringsinventaris (zie bijlage 

n° 3 / invulformulier op My Easyfairs > Stand voorbereiden) 
Tilde 

30/09/2020 Opladen logo (via My Easyfairs & enkel voor GoPlus) p.20 - Brix 

06/10/2020 Registreren standpersoneel (via My Easyfairs) p.16 - Brix 
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3. Standinformatie 
  

3.1 Algemene standinformatie 
 

Voor openingstijd zullen tijdens de beursdagen alle All-In en All-in Plus standen met tapijt gestofzuigd 
worden.  
 

U heeft bij de reservatie van uw stand kunnen kiezen uit 3 standformules: All-in, All-in Plus & Space Only. 

Hieronder vindt u meer informatie over elke formule. 
 

! Items uit een standaardpakket ruilen of crediteren is niet mogelijk. Gelieve het ons vooraf te laten weten 

als u niet alle items gebruikt. 
 

! Deadline 11/09/2020: Controleer uw standnaam in My Easyfairs. Is dit niet de naam die moet verschijnen 

op het naambordje? Stuur dan een mail naar operations.be@easyfairs.com.  

3.2 Standformules: All-in, All-in Plus & Space Only 
 

All-in 
 

Standaard inbegrepen in een “All-in” standformule zijn: 

 

o witte modulaire standbouw, 250 cm hoog (inclusief 10 cm hoge aluminium frieslijst)  

o zichtmaat per paneel: 95,4 cm breed x 240 cm hoog 

o antraciet tapijt  

o naambord met standnaam en standnummer 
 

Een aantal items zijn afhankelijk van uw standgrootte: 
 

 12-16m² 17-23m² 24-35m² >36m² 

Stoel  2 2 4 6 

Tafel 1 1 2 3 

Brochurerek  1 1 2 3 

Parkeerkaart 1 1 2 2 

Spots, 15W (led) 2 3 4 6 

Stroom 1kW 1kW 3kW 3kW 
 

! Deadline 11/09/2020: Mail het standplan van uw All-in naar operations.be@easyfairs.com (zie bijlage 

nr. 1).  

 

mailto:operations.be@easyfairs.com
mailto:operations.be@easyfairs.com
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All-in Plus 
 

Standaard inbegrepen in een “All-in Plus” standformule zijn:  

 

o trussconstructie (400 cm hoog) met achterwand in witte modulaire 

standbouw (250 cm hoog) 

o berging van 2m x 1m met afsluitbare deur in modulaire 

standbouw 

o 1 spot van 150W per 10 m² (bevestigd aan de trussconstructie) 

o banner met logo aan elke open zijde* 

o stroomtoevoer 6kW inclusief schakelbord 

o antraciet tapijt  

o 2 parkeerkaarten 

o 6 stoelen, 2 tafels & 3 brochurerekken 

o 1 balie, 2 barkrukken, 1 vuilbak, 2 planten & 1 koelkast 

 

*Per open zijde wordt een aparte banner geproduceerd. De banners zijn 100 cm hoog en steeds 10 cm 

korter dan de volledige lengte van de open zijde. (Voorbeeld: uw stand is 5 x 6 m. Uw banners meten dus 4,90 m breed 

x 1 m hoog en 5,90 m breed x 1 m hoog.). Houd hierbij rekening met: 
 

o opmaak op 25% van de ware grootte 

o met afloop van 1,25 mm rondom 

o zonder snijtekens of andere druktechnische markeringen 

o alle tekst in lettercontouren 

o bij opmaak geen tekst en logo’s plaatsen op minimum 6 cm van elke zijde van de zichtmaat 
 

! Voor bestanden die nog door ons opgemaakt/bijgewerkt moeten worden, zullen we extra kosten 

aanrekenen. Hiervan stellen we u vooraf op de hoogte. 
 

! Deadline 11/09/2020: Mail het standplan van uw All-in Plus naar operations.be@easyfairs.com (zie 

bijlage nr. 1).  

 

! Deadline 11/09/2020: Mail de lay-out van uw All-in Plus banner(s) naar operations.be@easyfairs.com. 

 

Space Only 
 

Een “Space Only” standformule bevat geen wanden, tapijt, elektriciteit of meubilair. In deze formule zijn 

enkel 2 parkeerkaarten inbegrepen. Het is niet mogelijk om een berging, wanden, spots of stopcontacten 

bij te bestellen. Elektriciteit kan wel besteld worden, nl. in de webshop via My Easyfairs. 
  

De maximale bouwhoogte is afhankelijk van de beurshal en van de locatie van uw stand. 
 

Easyfairs dient vooraf alle ontwerpen goed te keuren, mail ons dus uw standontwerp ter goedkeuring. 

Gelieve een impressie en een technische tekening met duidelijk aangegeven maatvoering aan te leveren. 

mailto:operations.be@easyfairs.com
mailto:operations.be@easyfairs.com
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! Deadline 06/09/2020: Mail de ophangpunten van uw Space Only naar operations.be@easyfairs.com.  

! Ophangpunten zijn niet overal mogelijk. Vraag daarom uw ophangpunten op tijd aan, zodat we de 

mogelijkheden kunnen nakijken. 

 

! Deadline 11/09/2020: Mail het standontwerp van uw Space Only naar operations.be@easyfairs.com.  

 

3.3 Elektriciteit 
 

Per All-in en All-in Plus stand is een 230V stopcontact inbegrepen. Hierop kan u zonder problemen een 

laptop, een tv-scherm en een koelkast aansluiten. Als u via ons spotjes bestelt, sluiten wij deze aan en gaat 

het verbruik hiervan niet van uw aansluiting. 
 

Space Only stands kunnen elektriciteit bestellen (minimum afname is 3KW/230V) in de webshop via My 

Easyfairs. Spotjes kunnen echter niet bijbesteld worden, aangezien deze alleen voor All-in (Plus) standen 

geschikt zijn. 
 

U kan via de webshop twee verschillende hoofdaansluitingen bestellen: 

 

o aansluiting met schakelbord 

o aansluiting zonder schakelbord met CEE 
 

Veel gebruikte items en hun verbruik:  

 

o apparaat espresso/Nespresso/Senseo: max. 2000W 

o koelkast: max. 250W 

o laptop: max. 100W 

o plasma-/ led-tv: max. 250W 

o telefoonoplader: max. 20W 

o waterkoker: max. 2000W 

3.4 Optioneel printwerk 
 

Alle exposanten met een All-in of All-in Plus standformule kunnen extra, optioneel printwerk bestellen. Er 

zijn 3 mogelijkheden: bedrukte standpanelen, een optopper of een naadloze print. 
 

! Deadline 11/09/2020: Mail opmaakbestanden van extra printwerk naar operations.be@easyfairs.com. 

 

! Voor bestanden die nog door ons opgemaakt/bijgewerkt moeten worden, zullen we extra kosten 

aanrekenen. Hiervan stellen we u vooraf op de hoogte. 
 

mailto:operations.be@easyfairs.com
mailto:operations.be@easyfairs.com
mailto:operations.be@easyfairs.com
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Bedrukte standpanelen 
 

Standpanelen kunnen full colour bedrukt worden (€150 per paneel).  

! Deze panelen mogen niet meegenomen worden. 

! Bedrukking bergingdeur: prijs op aanvraag. 
 

Specificaties voor het aanleveren van bedrukte standpanelen: 

 

o opmaak paneel 954 mm x 2400 mm + 5 mm afloop langs alle kanten 
(totale afmeting wordt dus 964 mm x 2410 mm incl. afloop) 

o aanleveren in pdf op 100% of op 50%. Indien u op 50% aanlevert, afloop verkleinen naar 2,5 mm 

en “50pc” vermelden in de bestandsnaam  

o geen snijtekens of andere druktechnische markering 

o teksten in lettercontouren 

o staander tussen de panelen is 45,5 mm breed en kan niet bedrukt worden 
 

Optopper 
 

U heeft ook de mogelijkheid om een visual als optopper op uw stand te plaatsen. Dit zijn panelen van 1m 

of 1,5m hoog. De breedte en hoogte is afhankelijk van uw standgrootte en uw wensen. 
 

Specificaties voor het aanleveren van een optopper: 

 

o aanleveren in pdf   

o min. 100 DPI op 100% 

o klaar voor druk 

o real size 
 

Prijzen:  

Breedte Hoogte Prijs 

3 m 1 m €351 

4 m 1 m €414 

5 m 1 m €501 

4 m 1,5 m €495 

5 m 1,5 m €576 
 

 

Naadloze print 
 

Deze naadloze print is een peesdoek opgespannen in een aluminium frame dat aan de modulaire wand 
wordt bevestigd. De staanders zijn niet zichtbaar, het doek valt voor de wand langs.  
! Na de beurs mag u het doek bijhouden, het frame daarentegen is bezit van onze standenbouwer. 

! De peesdoek wordt niet standaard bijgehouden na de beurs. Informeer ons voor aanvang van de beurs 

als u de peesdoek wenst te houden. 
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Specificaties voor het aanleveren van een naadloze print: 

 

o aanleveren in pdf op 100% of 50% (als u op 50% aanlevert, “50pc” vermelden in de bestandsnaam)  

o geen snijtekens of andere druktechnische markering 

o teksten in lettercontouren 

o min. 100 DPI op 100% 

 

Prijzen:  

Breedte Hoogte Prijs 

2 m 2,5 m € 398 

3 m 2,5 m € 563 

4 m 2,5 m € 750 

5 m 2,5 m € 938 

 

! Prijzen zijn op basis van de door u aangeleverde printklare bestanden. Als u een ander formaat wenst of 

meer informatie hierover, kunt u een mail sturen naar operations.be@easyfairs.com. 

3.5 Eventreglement 
 

• Gelieve het gehuurde materiaal op uw stand in dezelfde staat achter te laten, zodat we alles kunnen 

hergebruiken. 

• Maximale bouwhoogte voor alle All-in (Plus) standen is 400 cm. Uitzonderingen zijn niet mogelijk. Voor 

een Space Only stand is de maximale bouwhoogte afhankelijk van de hal. 

• Indien u een eilandstand heeft, mag u max. 50% per open zijde dichtbouwen. 

• Het is voor de organisator technisch niet mogelijk om All-in (Plus) stand zonder vloerbedekking op te 

leveren. 

• Versterkt geluid dient tot een minimum beperkt te worden en mag omringende standen niet 

hinderen. Indien hierover klachten zijn, kan de organisatie te allen tijde besluiten het geluid uit te 

schakelen. (Vergeet SABAM en de billijke vergoeding niet als u muziek afspeelt op uw stand!) 

• De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 

• Balies en/of bergings zijn huurmaterialen waarvan wij niet kunnen garanderen dat het een veilige 

bergplaats is voor uw waardevolle spullen. Laat waardevolle spullen nooit onbeheerd achter! 

• Bij annulering van gehuurd materiaal zijn wij genoodzaakt annuleringskosten door te rekenen. (Tot 2 

weken voor de beurs: 50% annuleringskosten. Vanaf 2 weken voor de beurs: 100% annuleringskosten.) 

• Klachten over gehuurde materialen kunnen enkel in behandeling genomen worden indien deze 

gemeld worden tijdens de opbouw of tijdens de beurs zelf, niet op een later tijdstip wegens gebrek 

aan aantoonbaarheid. 

• Restafval dat achterblijft na de beurs wordt gefactureerd aan de klant (€100/m³). 

• Standen die niet volledig verwijderd zijn voor de opgegeven data en uren, zullen op kosten van de 

exposant verwijderd worden. 
 

mailto:operations.be@easyfairs.com
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Verplicht: 

o Voor standen groter dan 72 m² is het verplicht een brandblusser op de stand te hebben. Als u niet 

over een brandblusser beschikt, kan u deze in onze webshop bestellen. Er wordt gecontroleerd op 

de aanwezigheid van brandblussers tijdens een algemene veiligheidsronde. 

o Alle eigen standenbouw (Space Only) dient vooraf goedgekeurd te zijn door de                

beursorganisator. 

o Alle zichtbare zijden van de stand boven 250 cm grenzend aan buurstanden moeten worden  

afgewerkt in het wit zonder enige vorm van logo-uiting. 
 

Toegelaten, mits goedkeuring van de beursorganisator: 

o Elke vorm van dakconstructie is enkel toegestaan na goedkeuring van de organisator. 

o Commerciële acties buiten de stand zijn enkel toegestaan na toestemming van de organisator. 

o Gasflessen zijn enkel toegestaan na schriftelijke aanvraag en goedkeuring van de organisator. 
 

Niet toegestaan: 

o Standpanelen meenemen, is niet toegestaan. 

o Demomateriaal mag niet in de gangpaden geplaatst worden (wel in uw eigen stand). 

o Beamers en lichteffecten buiten uw eigen stand zijn niet toegelaten. 

o Eigen heftrucks en/of elektrische palletwagens zijn niet toegestaan in de hal. Neem daarvoor 

contact op met onze vaste partner Schenker. 

o Boren, schroeven of spijkeren in wanden of meubilair is niet toegestaan, evenals het gebruik van 

klittenband of velcro. Beschadigde wanden worden doorgerekend aan €50 per paneel. 

o De wanden kunnen en mogen niet verwijderd worden. 

o Omruilen of terugbetalen van standaard of gehuurd materiaal wordt niet toegestaan. 

o Tijdens de op- en afbouw zijn de hallen niet toegankelijk voor kinderen onder de 16 jaar. 
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4. Opbouw, afbouw & parking 
  

4.1 Opbouw & afbouw 
 

Hieronder vindt u een overzicht van de opbouw- en afbouwtijden (onder voorbehoud van wijziging). Het 

is niet toegestaan om af te bouwen voor de officiële sluitingstijd van het event. 

OPBOUW 

 Hal 1 Hal 2 Hal 3 Hal 4 Hal 5 

Zondag 4/10* 
Geen 

vooropbouw 
8u – 18u 8u – 18u 8u – 18u 8u – 18u 

Maandag 5/10 12u – 00u00 6u – 00u00 6u – 00u00 6u – 00u00 6u – 00u00 

Dinsdag 6/10 6u – 20u 6u – 20u 6u – 20u 6u – 20u 6u – 20u 

 

*Zondag 4/10 gratis vooropbouw (behalve voor hal 1), enkel voor Space only standen. Exposanten met 

een All-in (Plus) stand kunnen hun stand komen inrichten op maandag 5/10 en dinsdag 6/10 op de 

opgegeven uren. 

 

! Deadline 28/09/2020: indien u uw stand op zondag 4/10/2020 wenst op te bouwen, vraag dan uw 

vooropbouw aan via operations.be@easyfairs.com. 

AFBOUW 

 Hal 1 Hal 2 Hal 3 Hal 4 Hal 5 

Donderdag 8/10  19u30 - .... 19u30 - .... 19u30 - .... 19u30 - .... 19u30 - .... 

Vrijdag 9/10 ... – 12u ... – 12u ... – 12u ... – 12u ... – 12u 

 

De afbouw vindt plaats doorlopend van donderdag 19u30 tot vrijdag 12u ’s middags. 

 

Onze leveranciers starten onmiddellijk na afloop van de beurs met het afbouwen van de standen. Haal 

daarom waardevolle voorwerpen zo snel mogelijk van uw stand. Huurmateriaal zoals balies en toonbanken 

worden meteen na sluitingstijd opgehaald, gelieve deze tijdig leeg te maken. Alle materialen dienen 

uiterlijk 9/10/2020 om 12u afgevoerd te zijn. Al het overblijvende materiaal dat nadien nog op uw stand 

aanwezig is, wordt op uw kosten verwijderd (€100/m³).   

  

Parking reserveren via Voyage 

Control! Meer info: p. 14 

mailto:operations.be@easyfairs.com
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! Deadline 28/09/2020: Bestel een heftruck bij DB Schenker indien u er een nodig heft, want alleen 

heftrucks en palletwagens van Schenker zijn toegestaan in de eventlocatie (zie bijlage nr. 2). Contacteer 

hen via easyfairs@dbschenker.com of +32 9 228 67 09. 

 

! Op- en afbouwpersoneel dient op voorhand geregistreerd te worden. U ontvangt binnenkort meer 
informatie. 
 

Vragen tijdens op- en afbouw? Kom naar het beurssecretariaat aan ingang 2. U kan daar tijdens de 

opbouw ook uw exposantenbadges en parkeerkaarten afhalen en zo nodig extra standmateriaal bestellen 

(beperkt assortiment). Alles dient ter plaatse afgerekend te worden via bankkaart (Maestro) of kredietkaart 

(VISA/MasterCard). 

Bij vragen hierover, kunt u steeds terecht bij operations.be@easyfairs.com of +32 9 241 96 01. 

4.2 Parking 
 

Tijdens de opbouw & afbouw 
 

Parkeren tijdens de op- & afbouw is gratis, maar u dient zich wel op voorhand online aan te melden bij 

Voyage Control. Op deze manier zal de op- en afbouw vlot verlopen. 
 

Hoe werkt het?  

1) Eerst moet u zich online registreren en uw gegevens ingeven, daarna kan u een tijdslot kiezen. Hou 

uw kredietkaart klaar, aangezien Voyage Control dit vraagt als een soort veiligheidsmechanisme. Er 

zal niets van uw kaart gecrediteerd worden, tenzij u zich langer dan toegelaten op de parking 

bevindt. Wanneer u alles ingevuld hebt en uw boeking volledig afgerond is, krijgt u een QR-code. 

2) Bij het binnenrijden van de parking laat u de QR-code scannen door de parkingwachter. Op het einde 

van uw slot rijdt u van de parking en parkeert u zich op de Vogelzanglaan of op camping Vogelzang 

(gratis tijdens op- en afbouw). Nadien kan u te voet terug naar uw stand om verder op/af te bouwen. 
 

! Het online platform werkt het beste in Google Chrome (niet in Internet Explorer of Mozilla Firefox). 

! De tijdsloten zijn gelimiteerd afhankelijk van het voertuig waar u een boeking voor wilt maken. Alle 

boekingen zijn gelinkt aan de nummerplaat die gecontroleerd wordt bij het binnenrijden van de parking. 

! Via de app van Voyage Control kan u te allen tijde uw boeking aanpassen of een nieuwe aanmaken. 
 

Werkt u met een standenbouwer, kan u hen ook de boeking van het tijdslot laten verzorgen. Bezorg hen 

zeker alle info! 

Technische vragen over het systeem? Stuur een mail naar info@voyagecontrol.com. 

Andere vragen over de parking? Stuur een mailtje naar operations.be@easyfairs.com of +32 9 241 96 01. 
 

Tijdens de beursdagen 
 

Parkeren op de exposantenparking tijdens de beurs is enkel mogelijk op vertoon van een geldige 

parkeerkaart. 
 

mailto:easyfairs@dbschenker.com
mailto:operations.be@easyfairs.com
mailto:operations.be@easyfairs.com
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In uw standpakket zitten standaard één of meerdere parkeerkaarten. Het terrein rond Antwerp Expo 
wordt als exposantenparking gebruikt. Indien dit vol is, worden de overige wagens op Camping 
Vogelzang geplaatst. 
 

Parkeerkaarten worden niet opgestuurd, u kan deze tijdens de opbouw op maandag 5/10/2020 en 

dinsdag 6/10/2020 bij het beurssecretariaat aan ingang 2 ophalen. Parkeerkaarten die op dinsdag niet 

opgehaald zijn, zullen vanaf woensdag 7/10/2020 bij de parkeerwachter op de exposantenparking 

beschikbaar zijn. 
 

Bij vragen over de parking tijdens de beurs, kunt u steeds terecht bij operations.be@easyfairs.com of 

+32 9 241 96 01.  

mailto:operations.be@easyfairs.com
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5. My Easyfairs, Visit Connect & Smart badges 
 

5.1 My Easyfairs: algemeen 
 

My Easyfairs is de online tool om uw deelname te promoten via uw eigen bedrijfspagina op de 

beurswebsite en om enkele praktische zaken online te regelen (bv. standmateriaal bestellen en 

standpersoneel registreren). In My Easyfairs vindt u o.a. ook verschillende banners van de beurs ter 

promotie. 

Inloggen 

Ga naar www.maintenance-expo.be of www.pumps-valves.be en log rechts bovenaan in op My Easyfairs. 

Gebruik het paswoord dat u zelf heeft gekozen (bij uw inschrijving heeft u een mail ontvangen met een 

link om uw paswoord in te stellen). Na het inloggen, klikt u bij de juiste beursnaam op BEHEER STAND.  

 
! Heeft u nog geen account? Stuur dan een mailtje naar marketing-mai@easyfairs.com . 
 

Uw eigen bedrijfspagina 
 

Nadat u bent ingelogd en u op de knop BEHEER STAND hebt geklikt, komt u op uw eigen bedrijfspagina 

terecht. Als het de eerste keer is dat u uw stand beheert via My Easyfairs, verschijnt er een korte wizard 

die u helpt de basisinformatie voor uw online profiel in te voeren. Wanneer u de wizard hebt voltooid, kan 

u de sectie 'Beheer uw online profiel' selecteren. Alle informatie die u hier toevoegt, zal ook worden 

weergegeven op uw pagina op de beurswebsite.  

 

U kunt uw bedrijfsgegevens invoeren: uw bedrijfslogo, uw vereiste standnaam, de categorieën waarin uw 

bedrijf actief is, een omschrijving van uw bedrijf, de gegevens voor het contactformulier, evenals uw 

producten, en zelfs nieuws en vacatures. U kunt zich ook aanmelden voor de Innovations Gallery om meer 

zichtbaarheid te krijgen op de website van het evenement. 

Bij ‘klanten & prospects uitnodigen’ in de sectie ‘marketingmateriaal’ vindt u allerlei soorten bestanden, 

zoals online banners, e-mailuitnodigingen en deze deelnemersgids. 

In de sectie ‘Stand voorbereiden’, kunt u: 

• bekijken welk standmateriaal standaard is opgenomen in uw standformule en welke bestellingen 

reeds verwerkt zijn. (Bestellingen ‘in behandeling’ verschijnen niet in het overzicht.) → ‘Uw 

bestellingen’ 

• extra standmateriaal bestellen in de webshop (bijvoorbeeld meubilair, elektriciteit, etc.) → 'Webshop' 

• standpersoneel registreren → ‘Standpersoneel’ 

• realtime waarschuwingen configureren voor specifieke bezoekers (enkel GoLeads of GoPlus) 

http://www.maintenance-expo.be/
http://www.pumps-valves.be/
mailto:marketing-mai@easyfairs.com
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In de sectie ‘Klanten & prospects uitnodigen’ kunt u: 

• uw unieke registratielink kopiëren → ‘uitnodigen’ 

• bekijken welke bezoekers zich geregistreerd hebben via uw link ‘geregistreerde bezoekers’ 

5.2 My Easyfairs: items bestellen in de webshop 
 

Om naar de webshop te gaan, klikt u eerst op de knop 'Beheer stand' naast uw beursnaam in uw My 
Easyfairs-account. Ga daarna naar de sectie ‘Stand voorbereiden’. Klik op 'Naar de webshop'. U kunt 
verschillende items toevoegen aan uw lijst door op het groene boodschappenwagentje te klikken. 
Klik op 'Plaats bestelling' om uw bestelling af te ronden. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Van zodra 
uw bestelling verwerkt is, ontvangt u de factuur als definitieve bevestiging van uw bestelling. 
 

! Deadline 27/09/2020: Bestel tijdig extra standmateriaal. De webshop sluit op zondag 27/09/2020. Vanaf 

dan kan u enkel nog tijdens de opbouw bij het beurssecretariaat items bestellen uit een beperkt 

assortiment. Alles wordt afgerekend via bankkaart (Maestro) of kredietkaart (VISA/MasterCard). 
 

OPGELET: Eerder bestelde items voor beurseditie maart 2020 blijven geldig en moet niet opnieuw besteld 

worden. Raadpleeg uw bestelde items via uw profiel op My Easyfairs. Klik op ‘Stand voorbereiden’ en kies 

vervolgens voor ‘Uw bestellingen’. Bij onduidelijkheden of vragen, kunt u terecht op 

operations.be@easyfairs.com of +32 9 241 96 01. 

5.3 My Easyfairs: standpersoneel registreren 
 

Tijdens de beursdagen heeft elke exposant een exposantenbadge nodig. Het makkelijkste is om vooraf 

online uw standpersoneel te registreren. Dit zal u heel wat tijd besparen tijdens de opbouw- en 

beursdagen. Op vertoon van uw exposantenbadge krijgt u trouwens gratis koffie en thee op de beurs en 

kan u gratis gebruikmaken van de toiletten in de hal. 

! Op- en afbouwpersoneel dient op voorhand geregistreerd te worden. U ontvangt binnenkort meer 
informatie. 
 

Om standpersoneel te registreren, klikt u eerst op de knop ‘Beheer stand’ naast uw beursnaam in uw My 

Easyfairs-account. Ga daarna naar de sectie ‘Stand voorbereiden’.  Klik op 'Standpersoneel' en vul voor 

iedere persoon de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de functie in. 

 

Alle personen die u hebt toegevoegd, zouden nu in het overzicht moeten staan. Iedereen die geregistreerd 

staat als standpersoneel, ontvangt een e-mail met een voucher. Bij aankomst op de beurs geeft u uw 

voucher af en krijgt u in ruil hiervoor uw exposantenbadge. U kan deze ook al ophalen tijdens de opbouw 

aan het beurssecretariaat op dinsdag 6/10/2020 vanaf 10u.  
 

! Deadline 6/10/2020: Registreer uw standpersoneel via My Easyfairs. 

  

mailto:operations.be@easyfairs.com
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5.4 Visit Connect App 
 

U wenst meer te weten over de bezoekers die u over de vloer heeft gehad tijdens de 

beurs? Download de Visit Connect App op uw smartphone of tablet (enkel op 

Android en Apple iOS besturingssystemen), activeer daarna uw licentie en u bent 

klaar om bezoekerbadges te scannen op de beurs. Nadien heeft u alle gegevens van 

de gescande bezoekers in uw bezit. 
 

Indien u bij de reservatie van uw stand voor een GoLeads gekozen heeft, ontvangt u 

1 licentie. Dit betekent dat u de app op 1 toestel kan gebruiken. Als u voor een GoPlus gekozen heeft, 

ontvangt u 3 licenties. Exposanten die een GoVisibility gekozen hebben of die extra licenties willen 

bestellen, kunnen dit doen via de webshop (extra licentie: €150). Meer info over deze EasyGo pakketten 

vindt u op p.20. 
 

Hoe werkt het?  
 

1) Enkele weken voor de beurs ontvangt u van ons een mailtje met de handleiding en uw licentie(s). 

2) Download de Visit Connect App op uw smartphone of tablet. 

3) Open de app en activeer de licentie die u per mail ontvangen heeft door de QR-code te scannen. 

4) Van zodra uw licentie geactiveerd is, tikt u op de QR-code rechts bovenaan en richt u de camera 

op de QR-code van de bezoekersbadge om deze te scannen. Alle gegevens worden op uw toestel 

bewaard en kan u achteraf exporteren in een handig Exceldocument. 
 

! Activeer de licentie alleen op het toestel waarmee u bezoekers gaat scannen. De licentie kan na de 

activatie niet meer gebruikt worden op een ander toestel.  

Bij vragen over de Visit Connect App, kunt u steeds terecht bij uw marketingcontactpersoon via marketing-

mai@easyfairs.com of +32 3 280 53 34. 

5.5 Smart badges 
 

U ontvangt tijdens de opbouw 1 badgelezer, de lezer wordt geleverd opw uw stand. 

Bezoekers die met hun badge deze lezer scannen, zullen per e-mail uw informatie 

ontvangen (de lezer verzendt automatisch alle product- en bedrijfsinformatie die u in uw 

My Easyfairs account heeft opgeladen). Indien u bij de reservatie van uw stand voor een 

GoLeads of GoPlus pakket heeft gekozen, ontvang u eveneens de lijst van bezoekers die uw 

informatie opvroegen via de badgelezer. 
 

! In tegenstelling tot de Visit Connect App waar u het contactmoment initieert (u scant de 

bezoekersbadge), initieert de bezoeker het contact bij de smart badges (hij scant met zijn badge uw 

badgelezer op de stand). Beide technologieën staan los van elkaar, maar kunnen complementair gebruikt 

worden. 

Bij vragen over de smart badges, kunt u steeds terecht bij uw marketingcontactpersoon (marketing-

mai@easyfairs.com). 

  

mailto:marketing-mai@easyfairs.com
mailto:marketing-mai@easyfairs.com
mailto:marketing-mai@easyfairs.com
mailto:marketing-mai@easyfairs.com
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6. Promotools 
  

 

6.1 Exposantenpakket met uitnodigingskaarten 
 

Indien gewenst kan u gratis extra uitnodigingskaarten, gepersonaliseerd op uw firmanaam en met uw 

unieke registratiecode bestellen. Deel ze uit en verstuur ze naar klanten, prospecten, partners... om uw 

stand te promoten. 

 

Let wel:  

• U kan maximum 150 uitnodigingskaarten per taal (NL/ENG - FR) bestellen.  

• Bestel de extra uitnodigingskaarten voor 5/08 via onderstaand formulier en ontvang uw pakketje 

in augustus. 
 

Wenst u gratis extra uitnodigingskaarten te bestellen? Vul dan dit formulier in vóór 5/08/2020 

6.2 Bezoekers online uitnodigen via uw persoonlijke registratielink 
 

Laat klanten en prospecten registreren voor een bezoek via uw unieke registratielink. Deze link is 
rechtstreeks gekoppeld aan uw account, zodat u kan zien wie er via uw link heeft geregistreerd. 
 

Waar kan ik deze persoonlijke registratielink vinden? 
 

1) Log in op uw My Easyfairs account en klik op de gewenste beursnaam.  
2) Klik op “Beheer stand” en ga naar “Klanten & prospects uitnodigen”.  
3) Klik op “Nodig uw klanten uit”. 
 
4) U ziet nu uw unieke registratielink. U kunt deze kopiëren door op de groene knop ernaast te klikken. 
 

Hoe kan ik deze persoonlijke registratielink gebruiken? 

 

Promoot uw beursdeelname in uw e-mailhandtekening en in die van uw collega’s, doe een e-mailing naar uw 

klantenbestand en/of zet uw deelname in de kijker op uw bedrijfswebsite. Download één van onze banners 

(te vinden op de beurswebsite onder ‘downloads’) en voeg uw persoonlijke registratielink toe als 

hyperlink. 

 

Hoe kan ik zien wie via mijn persoonlijke registratielink zich heeft geregistreerd? 
 

1) Log in op uw My Easyfairs account en klik op de gewenste beursnaam.  
2) Klik op “Beheer stand” en ga naar “Klanten & prospects uitnodigen”. 
3) Klik op “Bekijk uw bezoekers”  
4) Op het scherm ziet u dan wie zich via uw persoonlijke registratielink heeft geregistreerd. 
 

  

https://fs30.formsite.com/easyfairs/vmnlktjj7f/index.html


 20 
 

6.3 EasyGo 
 

Iedere exposant heeft bij zijn standreservatie voor een van de vier EasyGo pakketten gekozen. 
 

Standaard in alle drie de pakketten zitten deze voordelen: 

o Krijg toegang tot My Easyfairs. 

o Publiceer uw bedrijfsprofiel online. 

o Nodig uw klanten en prospecten uit. 
 

o Zet uw producten en diensten online in de kijker. 

o Verspreid uw informatie digitaal tijdens het evenement. 

o Profiteer van geavanceerde netwerkmogelijkheden. 

 

Hieronder vindt u een kort overzicht van alle extra’s bovenop de standaardvoordelen in elk pakket. 
 

GoVisibility: 

o Publiceer uw logo in de online exposantenlijst. 

o Plaats uw product online in de schijnwerpers en verschijn ermee in onze e-mailcampagne. 

o Vergroot uw zichtbaarheid in de media en uw community. 

o Publiceer vacatures. 
 

GoLeads: 

o Ontvang een lijst van bezoekers die uw informatie opvroegen. 

o Verzamel tijdens het evenement de contactgegevens van uw bezoekers. 

o Ontvang realtime meldingen wanneer uw bezoekers aankomen. 

o Neem deel aan het online forum “Ask the Expert”. 
 

GoPlus: alle voordelen van de GoVisibility en GoLeads + uw logo zichtbaar tijdens het evenement. 
 

! Deadline 30/09/2020: als u een GoPlus pakket heeft, laad dan uw logo in hoge resolutie (een EPS- of AI-

bestand, exact 1820x320) op in uw My Easyfairs account. 
  

6.4 Onsite promo packs 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bedrijf tijdens de beurs extra in de schijnwerpers te zetten: 
 

• Standaard promo packs: lanyards, leafleting & voucher 

• Voorstel op maat: plasmaschermen, toiletreclame, trapsponsoring, raambestickering... 

• Sponsorships: welcome area, coffee corner… 
 

 

 

 

 
 
 

 

Bij vragen over deze onsite promo packs, kunt u steeds terecht bij uw Maintenance salescontactpersoon 

via mattias.lesire@easyfairs.com of +32 3 280 53 10 of bij uw Pumps & Valves salescontactpersoon 

steven.duytschaever@easyfairs.com of +32 3 280 53 49. 

mailto:mattias.lesire@easyfairs.com
mailto:steven.duytschaever@easyfairs.com
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7. Bijlagen 
  

 

7.1 Standplan 

7.2 Schenker 

7.3 Verzekering 

7.4 Catering 

7.5 Wifi 

 



 

 

G
A
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D
 

GANGPAD 

 

 
 

1) Vul de volgende pagina aan met uw firmanaam, standnummer, contactpersoon en huidige datum.  

2) Teken uw stand op het voorziene rooster. Gebruik stippellijnen voor de open zijden. Elk vakje van 
het rooster is 1m x 1m. 

3) Geef zoveel mogelijk informatie (gangpaden, buurstanden…). 

4) Teken (enkel als u huurt via My Easyfairs) stopcontacten, elektriciteits-, perslucht- en water-
aansluitingen, berging en schappen. Indien wij geen schets van uw berging ontvangen, wordt deze 
op de meest aangewezen plaats voor de organisatie geplaatst. 

5) Stuur uw ingevuld standplan door voor 11/09/2020.We kunnen geen rekening meer houden met 
plannen die ons na deze datum bereiken. 

 

! Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld. 

           

           

           

           

           

           

Shelf 

Firmanaam: Easyfairs nv Standnummer: B1001 

Contactpersoon: Tilde Frederix Datum: 01/02/2020 

Voorbeeld 

E 

W 

Standplan 

 ! Deadline 11/09/2020: mail uw ingevuld standplan naar operations.be@easyfairs.com.  



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Firmanaam: _________________________________________ Standnummer:  ______________________ 

Contactpersoon: _____________________________________ Datum: _____________________________ 

e 

H2O 

A 

Shelf 

OPGELET : dit is geen bestelbon! 

Wenst u items zoals een water-, perslucht-, elektriciteitsaansluiting of berghok 
te huren? Deze kan u  online te bestellen in de webshop (via My Easyfairs). 

Legende    

 
Elektriciteitsaansluiting 

(krachtstroom) 

 
Berghok (enkel voor All-in 
en All -in Plus standen) 

 
Stopcontact 

 Schap (enkel voor All-in en 
All -in Plus standen) 

 
Wateraansluiting 

 
Extra wand (enkel voor All- 
in en All -in Plus standen) 

 Persluchtaansluiting   

E 

Standplan Maintenance - Pumps & Valves 2020 

 ! Deadline 11/09/2020: mail uw ingevuld  standplan naar operations.be@easyfairs.com.  



     
 
 

 
 
 

DB SCHENKER, nieuwe leverancier tot uw dienst! 
 
 
Services 
 
DB SCHENKER Fairs combineert vrachtvervoer en lokale afhandeling naadloos om zo een compleet 
logistiek ‘deur-tot-stand’ pakket te kunnen aanbieden. Schenker staat uw exposant graag ter zijde met:  
 

- transport van goederen vanaf het bedrijf naar het event en vice versa  

- douane afhandeling  

- lossen en/of laden van goederen op de beurs 

- tijdelijke opslag van goederen voor of na het event 

- opslag van leeg- en volgoed tijdens het event 

- verhuur van divers materiaal (zoals palletwagens, heftrucks, etc.) 

 
Exclusief: 
 
Easyfairs heeft Schenker NV aangesteld als exclusieve logistieke dienstverlener voor deze beurs en 
dit beursgebouw.  
 
Om de veiligheid van de complexbezoekers te garanderen en het logistieke proces rondom het com-
plex en evenement goed te laten verlopen is het alleen voor de medewerkers van Schenker NV toege-
staan om gemotoriseerd of elektrische transportmaterialen te bedienen in de hallen en op het buiten-
terrein.  
 
Een uitzondering kan onder bepaalde voorwaarden worden aangevraagd.  
 
Contact: 
 
Voor vragen en opdrachten kunnen exposanten contact opnemen via:  
 
Telefoon: +32 (0)92 286 709 
E-mail: easyfairs@dbschenker.com 
De Schenkermedewerkers op de vloer 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:easyfairs@dbschenker.com


The present general conditions are incorporated into any agreement entered into with N.V. SCHENKER without prejudice to the applicability of the General Conditions of the Forwarding Agents of 
Belgium 2005 re forwarding operations, of the General Conditions of the Cargo Handlers re the operations described there in, of the terms of the transport documents used in connection with the transports.

 

1. Materiaal en Personeel Eenheid Eenheidsprijs Opbouw - Datum / Tijd Afbraak - Datum / Tijd

Vorklift tot 2.5 ton met chauffeur  MINIMUM 1 uur - per begonnen 1/2 uur  € 60,00

Vorklift tot 5.0 ton met chauffeur  MINIMUM 1 uur - per begonnen 1/2 uur  € 80,00

Vorklift boven 2.5 ton met chauffeur *   Op aanvraag

Arbeider/Werkman *  MINIMUM 4 uren - per begonnen uur  € 40,00

Opzichter/ Transport begeleider*   Op aanvraag

Pompwagen  per begonnen dag  € 50,00

Schaarlift tot 8m werkhoogte *  per begonnen dag  € 160,00

Schaarlift tot 10m werkhoogte *  per begonnen dag  € 180,00

Schaarlift tot 16m werkhoogte *  per begonnen dag  € 210,00

Andere types *   Op aanvraag

Telescopische kraan tot 10 ton*  MINIMUM 5 uren - per begonnen uur  € 125,00

Telescopische kraan tot 30 ton*  MINIMUM 5 uren - per begonnen uur  € 150,00

Compacte kraan tot 10 tons*  MINIMUM 5 uren - per begonnen uur  € 315,00

Andere kraan types *   Op aanvraag

* Boeking minstens 1 week voor de aangevraagde dienst!! 

2. Opslag van lege en volgoed verpakkingen Eenheid Eenheidsprijs Schatting Volume 

Behandeling van lege verpakkingen  MINIMUM 3 cbm - per begonnen dag cbm  € 45,00   cbm

Behandeling van volgoed verpakkingen  MINIMUM 3 cbm - per begonnen dag cbm  € 65,00   cbm

Toegankelijke opslag   Op aanvraag   cbm

3. Niet inbegrepen diensten/ Toeslagen

Administratieve kosten - per werk order  € 30,00

Verzekeringspremie  per cargo waarde

Avond toeslag Ma – Vr / 17h00 – 20h00  50%

Zaterdag toeslag / 08h00 – 17h00  50%

Nacht toeslag Ma - Vr / 20h00 – 08h00 
Zaterdag / 17h00 – 08h00 
Zondag / Feestdag toeslag.  100%

Late boeking toeslag (Boeking na begin opbouw) 50% 

Transports naar/van beursterrein  Op aanvraag

Dienstverlening terplaatse – tarief & bestelbon Schenker NV
Fairs & Exhibitions
Vliegveld 756
1820 Steenokkerzeel/Brussels Airport
Belgie
Telefoon: + 32 2 716 3758
fairs.belgium@dbschenker.com
www.dbschenker.be

Transport Instructies

NAAM BEURS: 

Exposant:

Hall/Stand Nummer: 

Contact Persoon: 

GSM Nummer:

CMR Adres: CMR Kennisgeving: 

Naam Beurs:

Hall / Stand Nummer: 

Contact Persoon:

GSM Nummer: 

Let op, douaneformaliteiten worden niet terplaatse behandeld!
Gelieve ons kantoor te contacteren voor verdure instructies.

Facturatieadres: Creditcard details: 

Creditcard type:

Creditcard nummer:

CVC nummer:  

     

Eigenaar Creditcard:

BTW nr. :

Plaats:

Datum:

Handtekening / 
Firma stempel

 

1. Materiaal en Personeel Unité  Prix par Unité  Montage - Date/Heure  Démontage - Date/Heure

VChariot 2.5 ton max.avec chauffeur  MINIMUM 1h - par 1/2 h commencée  € 60,00

Chariot 5.0 ton max.avec chauffeur  MINIMUM 1h - par 1/2 h commencée  € 80,00

Chariot plus de 5 ton avec chauffeur *   Sur demande

Ouvrier/Manutenionair *  MINIMUM 4h - par heure commencée  € 40,00

Superviseur/ Surveillent de transport*   Sur demande

Transpallette  par jour commencé  € 50,00

Elévatrice à ciseaux max. 8m hauteur de travail *  par jour commencé  € 160,00

Elévatrice à ciseaux max. 10m hauteur de travail *  par jour commencé  € 180,00

Elévatrice à ciseaux max. 16m hauteur de travail *  par jour commencé  € 210,00

Autres types *   Sur demande

Grue télescopique max. 10 ton*  MINIMUM 5h - par heure commencée  € 125,00

Grue télescopique max. 30 ton*  MINIMUM 5h - par heure commencée  € 150,00

Grue compacte kraan max10 ton*  MINIMUM 5h - par heure commencée  € 315,00

Autres types de grues *   Sur demande

* Commande au moins une semaine avant la manutention !! 

2. Stockage des emballages vides et pleins Unité Prix par Unité Estimation Volume 

Traitement des emballages vides  MINIMUM 3 m³ - par jour commencé m³  € 45,00   m³

Traitement des emballages pleins  MINIMUM 3 m³ - par jour commencé m³  € 65,00   m³

Stockage accessible   Sur demande   m³

3. Services non inclus / Surcharges

Frais administratifs par ordre de travail  € 30,00

Primesd’assurance  Par valeur cargo

Surcharge Soirée Lu-Ve / 17h00 – 20h00  % 50

Surcharge Samedi 08h00 – 17h00  % 50

Surcharge Nuit Ma - Vr / 20h00 – 08h00
Samedi / 17h00 – 08h00 
Dimanche / Jour Ferié.  % 100

Commende tardive (Commende apres début montage) % 50  

Transports vers ou de la foire  Sur demande

Manutention – tarif & bon de commande Schenker NV
Fairs & Exhibitions
Vliegveld 756
1820 Steenokkerzeel/Brussels Airport
Belgique
Téléphone: + 32 2 716 3758
fairs.belgium@dbschenker.com
www.dbschenker.be

Instructions de transport

NOM DE LA FOIRE : 

Exposant

Hall / Numéro Stand :

Contact :

Numéro Portable :

Adresse CMR : CMR Notification : 

Nom de la foire :

Hall / Numéro Stand :

Contact :

Numéro Portable :

Attention,les formalités douanières ne seront pas fait surplace!
Veuillez contacter notre bureau.

Adresse de Facturation : Détails de carte de crédit : 

Type de carte de crédit :

Numéro de carte de crédit :

CVC Numéro :  

     

Carte de crédit du propriétaire :

Nr TVA. :

Lieu :

Date :

Signature + 
Cachet

 

1. Equipment and Manpower Unit Unit Rate Built Up - Date / Time Break Down - Date / Time

VForklift up to 2.5 to with driver  per beginning 1/2 hour / MINIMUM 1 hour  € 60,00

Forklift up to 5.0 to with driver  per beginning 1/2 hour / MINIMUM 1 hour  € 80,00

Forklift heavier than 5.0t o with driver *   on request

Worker/ Laborer *  per beginning hour/ MINIMUM 4 hours  € 40,00

Supervisor/ Special Transp. Worker *   on request

Pallet Truck per beginning day   € 50,00

Scissor Lift up to 8m working height *  per beginning day  € 160,00

Scissor Lift up to 12m working height *  per beginning day  € 180,00

Scissor Lift up to 16m working height *  per beginning day  € 210,00

Other Lift Types *   on request

Telescope Crane up to 10 tons *  per beginning hour / MINIMUM 5 hours  € 125,00

Telescope Crane up to 30 tons *  per beginning hour / MINIMUM 5 hours  € 150,00

Compact Crane up to 10 tons *  per beginning hour / MINIMUM 5 hours  € 315,00

Other Crane Types *   on request

* Booking required at least 1 week before requested service date!! 

2. Storage of empty and full packing material Unit  Unit Rate  Approx. Volume 

Handling of Empty Packing Material  per beginning day cbm/ Minimum 3 cbm  € 45,00   cbm

Handling of Full Goods Storage  per beginning day cbm/ Minimum 3 cbm  € 65,00   cbm

Accessible Storage   on request   cbm

3. Excluding Services/ Surcharges

Administration Fee  € 30,00

Insurance Fee per cargo  value

Overtime Surcharge Mo – Fr / 17h00 – 20h00  50%

Saturday Surcharge / 8h00 – 17h00  50%

Night Surcharge Mo – Fr / 20h00 – 08h00
Saturday / 17h00 – 08h00 
Sunday / Public Holiday Surcharge 100%

Late Booking Surcharge (Booking after Built-Up start)   50%

Transports to/ from fairground  on request

On-site handling – tariff & booking form Schenker NV
Fairs & Exhibitions
Vliegveld 756
1820 Steenokkerzeel/Brussels Airport
Belgium
Phone: + 32 2 716 3758
fairs.belgium@dbschenker.com
www.dbschenker.be

Shipping Instructions

EXHIBITION NAME: 

Exhibitor:

Hall / Stand No: 

Contact Person: 

Phone Number:

CMR Consignee: CMR Notify: 

Exhibition Name: 

Hall / Stand No: 

Contact Person: 

Phone Number:

Please note that customs formalities are NOT performed on-site!
Please contact our office for further instructions.

Invoicing Address: Credit Card Details: 

Credit Card Type:

Credit Card Number:

CVC Number:  

     

Name of Card Holder:

VAT No. :

Place:

Date:

Signature + 
Company Stamp



ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke met de N.V. SCHENKER gesloten 
overeenkomst, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Expediteurs van 
België 2005 op expeditieverrichtingen, van de Algemene Voorwaarden van de Behandeling van Goederen 
op de daarin beschreven verrichtingen van de voorwaarden van de transportdocumenten die voor de 
transporten gebruikt worden. Hiervan afwijkende bijzonder bedingen zijn slechts bindend indien zij 
schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.  
Op alle vervoer van goederen over de weg is het CMR-Verdrag van toepassing.

Artikel 2. De opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke en nuttige informatie betreffende de 
koopwaar alsmede alle instructies met betrekking tot hun verdere bestemming te verstrekken. Hij zal 
onder meer en zonder dat deze opsomming limitatief is, een juiste beschrijving van de aard, de kwaliteit, 
de eigenschappen, het stuktal enz. van de koopwaar moeten opgeven, en alle nuttige gegevens met het oog 
op een goede behandeling en opslag ervan, ter kennis brengen. De opdrachtgever zal wat de gevaarlijke 
goederen betreft, zeer duidelijk specifiëren om welke goederen het gaat, er een juiste beschrijving van 
geven, de kwalificatie ervan opgeven gebaseerd op de IMDG-code. De N.V. SCHENKER is niet gehouden te 
controleren of de voor opslag aangeboden koopwaar wat de inhoud en/of de kwaliteit aangaat overeenstemt 
met hun beschrijving. De N.V. SCHENKER is ontslagen van alle vergoeding ingevolge schade ontstaan door 
onvoldoende informatie.

Artikel 3. De opdrachtgever staat in voor alle kosten en voor alle schade en/of verlies die het gevolg zijn van 
de niet-nakoming van zijn verplichtingen. Hij is bovendien gehouden de N.V SCHENKER te vrijwaren tegen 
alle aanspraken van derden wegens materiële, immateriële, lichamelijke en/of stoffelijke ongevallen en/of 
schade die te wijten zijn aan de niet-nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 4. De N.V. SCHENKER is niet aansprakelijk voor materiële, immateriële, lichamelijke en/of stoffelijke 
ongevallen en/of schade en/of verlies uit welken hoofde ook niets uitgezonderd, tenzij zou bewezen worden 
dat de bedoelde ongevallen, schade en/of verlies aan opzet of met opzet gelijk te stellen zware fout van N.V. 
SCHENKER respectievelijk van haar aangestelden te wijten is.

Artikel 5. De opslag van de goederen geschiedt op risico van het goed, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk 
en voor elke opdracht hernieuwd order voor verzekering door de opdrachtgever aan N.V. SCHENKER zijn 
gegeven. Ingeval een verzekeringsopdracht werd gegeven, is N.V. SCHENKER slechts als tussenpersoon 
zonder aansprakelijkheid te beschouwen.

Artikel 6. Alle vorderingen, die de opdrachtgever meent te moeten uitoefenen, moeten op straf van verval 
binnen 6 maanden worden uitgesteld, voor zover door wettelijke bepalingen geen andere termijnen zijn 
vastgesteld, deze termijn begint te lopen vanaf het einde van de opdracht of bij betwisting hieromtrent vanaf 
de datum van de toezending van de facturen. Benevens voormeld rechtsverval wordt geen enkele klacht 
aanvaard indien bij de beëindiging van de opdracht ten overstaan van N.V. SCHENKER geen voorbehoud 
werd gemaakt voor verlies en zichtbare schade binnen 2 dagen en voor verlies en onzichtbare schade binnen 
7 dagen na de beëindiging van de opdracht. Deze termijnen zijn geldig voor zover door wettelijke bepalingen 
geen andere termijnen zijn vastgesteld.

Artikel 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar. De facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn, 
zullen, en dit zonder enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlrente 
van 12% per jaar, met een minimum van 50 €. Tevens zal zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling 
vereist is, naast de verwijlrente, een verhogingsbeding worden aangerekend, ten titel van forfaitaire 
schadevergoeding, van 15% op het factuurbedrag of het saldo hiervan, met een minimum van 50 € en een 
maximum van 10.000 €. De kosten voor protest of terugkering van kwijtingen ter incasso, zullen in rekening 
worden gebracht.

Artikel 8. Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken 
van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, in zonderheid de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen 
en het Vredegerecht van het 6de kanton te Antwerpen.

 
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
Artikel 1. Sämtliche mit der N.V .SCHENKER, geschlossenen Kontrakte unterliegen den jetzigen 
Allgemeinen Bedingungen, unbeschadet der Anwendbarkeit der Allgemeinen Bedingungen der belgischen 
Spediteur 2005 auf Speditionstätigkeiten, der Allgemeinen Bedingungen der Güterbehandler auf die 
darunter angeführten Tätigkeiten, der Bedingungen der für die Transporte benutzten Frachtpapiere. Davon 
abweichende Sonderklauseln sind nur dann bindend, wenn dieselben schriftlich vereinbart worden sind und 
gelten nur für diejenigen Kontrakte auf die sie sich beziehen. Die Bestimmungen des CMR-Abkommens sind 
anzuwenden bei allen Landtransporten.

Artikel 2. Der Auftraggeber verpflichtet sich dazu rechtzeitig sämtliche erforderliche zweckdienliche 
Auskunft über die betreffenden Waren zu erteilen sowie alle Weisungen über deren weitere Bestimmung 
ab zu geben. Also soll derselbe (jedoch ist das nachstehende Verzeichnis keineswegs beschränkend) eine 
genaue Bezeichnung der Art, Qualität, Eigenschaften, Zahl der Kolli, usw. der Waren bekannt geben und 
sonstige zwecks einer guten Behandlung und Lagerung notwendigen Einzelheiten mitteilen. Wenn es 
gefährliche Güter betrifft soll er dieselben ganz genau bezeichnen und ihre, auf den IMDG Code stützenden 
Qualifizierung erwähnen. Die N.V. SCHENKER ist nicht dazu verpflichtet zu überprüfen ob die zur Lagerung 
angebotenen Waren, im Hinblick auf deren Inhalt und/oder Qualität mit deren Beschreibung stimmt. 
Die N.V. Schenker ist jeglicher Entschädigung enthoben für infolge unzulänglicher Auskunft entstandene 
Schäden.

Artikel 3. Der Auftraggeber haftet für alle Kosten und/oder Schäden die auf Nichtinnehaltung seiner 
Verpflichtungen zurückzuführen sind. Überdies soll er die N.V. SCHENKER schadlos halten für sämtliche 
Ansprüche von Dritten wegen körperlicher und unkörperlicher Schäden. Unfälle und/oder Schäden 
einschliesslich der Personen- und Sachschäden, welche dadurch entstanden sind dass er seinen 
Verpflichtungen nicht entsprochen hat.

Artikel 4. Die N.V. SCHENKER haftet nicht für körperliche oder unkörperliche Unfällle und/oder Schäden 
und/oder Verluste, einschliesslich Personen- und/oder Sachschäden die, ausnahmelos, aus irgend einer 
Ursache entstehen, es sei denn dass bewiesen wird dass die gemeinten Unfälle, Schäden und/oder Verluste, 
vorbedächtlich oder infolge einer mit Vorbedacht gleichzustellenden schweren Verfehlung der N.V. 
Schenker, bzw. derer Angestellten, herbeigeführt wurde.

Artikel 5. Die Lagerung der Waren geschieht auf deren eigenen Gefahr, es sei denn dass ein ausdrücklicher, 
schriftlicher und für jedes Geschäft wiederholter Falls ein Versicherungsauftrag eintrifft ist die N.V. 
SCHENKER nur als einen haftungslosen Vermittler zu betrachten.

Artikel 6. Sämtliche Forderungen die der Auftraggeber meint gelten zu lassen zu können, sollen, bei 
Strafe des Verlustes, innerhalb 6 Monate eingereicht werden, es sei denn dass gesetzliche Bestimmungen 
eine andere Frist vorschreiben. Diese Frist fängt an ein Beendigung des Auftrags oder, falls sich hierüber 
streiten liesse, ab Tag der Faktura. Ausserdem bleiben Beschwerde unberücksichtigt, falls bei Beendigung 
des Auftrags, der N.V. SCHENKER gegenüber, kein Vorbehalt gemacht worden ist innerhalb 2 Tage bei 
Verlust und sichtbaren Schäden, oder 7 Tage bei und unsichtbaren Schäden. Die letztgenannten Fristen sind 
anzuwenden, es sei denn dass gesetzliche Bestimmungen andere Fristen vorschreiben sollten.

Artikel 7. Für sämtliche Rechnungen gilt Barzahlung. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift, und dies ohne 
Aufforderung, sind Zinsen fällig in Höhe von 12% pro Jahr und mit einem Minimum von € 50. Überdies, 
ebenfalls ohne Aufforderung, ist ein Schadensersatz verschuldet in Höhe von 15% pro Rechnung oder von 
Ihrem Saldo und dies mit einem Minimum von € 50 und einem Maximum von € 10.000. Protestkosten sowie 
Quittungskosten bezüglich Inkassos werden ebenfalls belastet.

Artikel 8. Für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien ist Antwerpen der Gerichtsstand und insbesondere 
das Handelsgericht Antwerpen und der Friedensrichter des 6. Bezirkes. 

CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Les présentes conditions générales font partie intégrale de tout contract avec la N.V. SCHENKER 
sans préjudice de lápplicabilité des Conditions Génerales des Expéditeurs de Belgique 2005 sur les 
opérations d´expédition, des Conditions Générales des Manutentionnaires de Marchandises frappant les 
opérations y spécifées, des conditions des documents de transport utilisés pour les transports. Des clauses 
y dérogeant n´éngagent que si elles ont été convenues par écrit et ne valent que pour les contrats auxquels 
elles se réfèrent. Les dispositions de la Convention CMR sont d’application sur tous les transports par route.

Article 2. Le commettant s´engage à fournir en temps utile tous renseignements nécessaires et utiles 
relatifs à la marchandise ainsi qu´à fournir toutes instructions relatives à leur destination ultérieure.  
Il devra ainsi, mais sans que l´énumération qui suit soit limitative, fournir une description exacte de la 
nature, qualité, propriétes, nombre de pièces etc. de la marchandise; il devra aussi communiquer tous 
détails à propos en vue d´úne bonne manutention et magasinage. Quant aux marchandises dangereuses,  
le commenttant devra très clairement spécifier de quelles marchandises il s´agit, il en fournira une 
description correcte et en indiquera la qualification basée sur le code IMDG. La N.V. SCHENKER n´est pas 
tenue de contrôler si les marchandises présentées au magasinage correspondent avec leur description 
quant au content et/ou à la qualité. La N.V. SCHENKER est exonérée de tout dédommagement à la suite de 
dommages nés d´une information insuffisante.

Article 3. Le commettant répond de tous frais et de tous dommages et/ou pertes qui résultent de la 
nonobservation de ces obligations. Il est en outre tenu de garantir la N.V. SCHENKER contre toutes 
réclamations de tiers du chef d´accidents et/ou dommages matériels, immatériels à des personnes et/ou à 
des choses, qui seraient attribuables à tout manquement à ses obligations.

Article 4. La N.V. SCHENKER n´aura pas à répondre de tous accidents et/ou dommages et/ou pertes 
matériels, immatériels, à des personnes et/ou à des choses, à quelle titre que ce soit, sans aucune exception, 
à moins qu´il ne serait établi que les dits accidents, dommages et/ou pertes sont dûs à propos délibéré ou 
faute grave assimilable à propos délibéré, de la part de N.V. SCHENKER ou de ses préposés.

Article 5. Le magasinage des marchandises se fait aux risques de la marchandise à moins qu´un ordre 
d´assurance exprès, par écrit et répété pour chaque affaire, ne soit fournie par le commettant à la 
N.V. SCHENKER. Au cas où un ordre d´assurance est donné, la N.V. SCHENKER n´agira qu´en tant 
qu´intermédiaire sans responsabilité.

Article 6. Toutes réclamations que le commettant estime devoir faire, doivent être introduites, sous peine 
de déchéance, endéans les 6 mois, pour autant qu´un délai différent ne soit fixé dans des prescriptions 
légales; ce délai commence à courir à la fin de l´ordre ou, en cas de contestation sur ce point, à partir de la 
date d´envoi des factures. En dehors de la déchéance ci-dessus aucune reclamation n´est admise lorsqu´à 
la fin des opérations des réserves ne furent pas faites auprès de la N.V. SCHENKER endéans les 2 jours en cas 
de perte et avarie visible ou endéans les 7 jours en cas de perte et avarie non-visible, ces délais valent pour 
autant que des prescriptions légales ne prévoient d´autres délais.

Article 7. Toutes factures sont payables au comptant. En cas de retard, et ceci sans aucune mise en 
demeure, elles seront augmentées des intérêts de retard à raison de 12% par an, avec un minimum de € 50. 
En outre, et ceci aussi sans aucune mise en demeure, en plus des intérêts un dommage forfaitair à raison 
de 15% par facture ou son solde est du avec un minimum de € 50 et un maximum de € 10.000. Les frais de 
protêt ainsi que ceux concernant les acquittements d’encaissement seront également débités.

Article 8. Tout differend survenant entre les parties sera soumis au jugement compétent de 
l’arrondissement judiciaire d’Anvers et en particulier le Tribunal de Commerce d’Anvers et le Juge de Paix du 
6ième canton d’Anvers. 

GENERAL CONDITIONS
Article 1. The present general conditions are incorporated into any agreement entered into with N.V. 
SCHENKER, without prejudice to the applicability of the General Conditions of the Forwarding Agents of 
Belgium 2005 re forwarding operations , of the General Conditions of the Cargo Handlers re the operations 
described there in, of the terms of the transport documents used in connection with the transports. Special 
clauses deviating there from are only binding provided they are agreed upon in writing and are valid only 
for the agreements with which same are connected. The provisions of the CMR Convention are mandatorily 
applicable to all road transports.

Article 2. The principal commits himself to provide in good time all necessary and useful information 
regarding the goods, also to issue all instructions in connection with their further destination. He shall, 
for instance, give an accurate description of the nature, quality, properties, number of packages, etc. - this 
enumeration not being in any way exhaustive - of the goods; he shall also communicate all and any practical 
data that are likely to ensure proper handling and storage. As regards dangerous goods, the principal 
shall clearly specify what commodities they are, give an accurate description thereof, also mention the 
qualification based on the IMDG code. N.V. SCHENKER are not bound to control the goods tendered for 
storage as to whether the contents and/or quality correspond to their description. N.V. SCHENKER is 
exonerated from any compensation for damage arisen from insufficient information.

Article 3. The principal has to come up for any expenses and for any damage and/or loss that may be the 
consequence of non-adherence to this obligations. He shall moreover protect N.V. SCHENKER against any 
claims from third parties on account of any material or immaterial accidents and /or damage and on account 
of accidents and/or damage to persons of property, as may be attributable to this not conforming to his 
obligations.

Article 4. N.V. SCHENKER are not liable for any material or immaterial accidents and/or damage and/or loss 
or for accidents and/or damage and/or loss to persons and goods, unless it should be shown that the said 
accidents, damage and/or loss are attributable to set purpose or to a serious fault that may be assimilated to 
set purpose on the part of N.V. SCHENKER or its servants, respectively.

Article 5. Storage is carried out at the risks of the goods unless specific insurance instructions are given in 
writing by the principal to N.V. SCHENKER separately in connection with each order. In case such insurance 
instructions are given, N.V. SCHENKER will act only as an intermediary without liability.

Article 6. All and any claims which the principal feels he is entitled to introduce, shall be lodged within  
6 months, under penalty of forfeiture and unless legal provisions should stipulate a different period, said 
period will commence to run as from the completion of the order of should there be any contention in 
connection therewith, as from the date of mailing the invoices. Besides the case of forfeiture mentioned 
above, no claim will be admitted when, upon completion of the order, no reservations are made to N.V. 
SCHENKER within 2 days re loss and visible damage or within 7 days re loss and invisible damage. The latter 
periods will stand unless legal provisions should stipulate otherwise.

Article 7. All invoices are payable cash. In the case of non compliance herewith, and this without any 
summoning, the invoices will be increased with intrest at the rate of 12% per year with a minimum of  
€ 50. Moreover, also without any summoning, damages will be charged at the rate of 15% per invoice or it’s 
balance with a minimum of € 50 and a maximum of € 10.000. Costs in relation to protests or discharges in 
connection to collections will be billed also.

Article 8. Disputes, if any that may arise between the parties shall be placed before the competent courts of 
the Antwerp district and more in particular the Merchants Court of Antwerp and the Justice of Peace of the 
6th district of Antwerp.

Fairs & Exhibitions
Vliegveld 756
1820 Steenokkerzeel 
Brussels Airport
Belgie / Belgique / Belgium 
fairs.belgium@dbschenker.com
www.dbschenker.be

Corporate Office
Atlantic House 
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen
Belgie / Belgique / Belgium
info.be@dbschenker.com
www.dbschenker.be

Schenker NV 



1. Verzekeringsvoorwaarden  

1.1. All Risk  

 
o Alle exposanten zijn verplicht hun stand, de tentoongestelde materialen en goederen, alle 

ingehuurde en ter beschikking gestelde materialen te verzekeren. 
OPGELET: het verzekerd kapitaal dient te bestaan uit:  
o de stand zelf 
o de totale waarde van alle op de stand aanwezige goederen (koopwaar + 

tentoongestelde materialen, inclusief de ingehuurde en ter beschikking gestelde). 
Voor alle via Easyfairs gehuurde goederen volstaat een maximale waarde van €3.000. Deze 
totale waarde dient vóór aanvang van de beurs opgegeven te worden. 

o De minimum te verzekeren waarde bedraagt €20.000. Een forfaitaire vergoeding wordt 
automatisch aangerekend samen met de facturatie van uw andere bestellingen. Hogere 
waardes kunnen verzekerd worden via de formulieren op de webshop.  

o Polis alle risico’s (= polis van nagel tot nagel). *De dekking geldt van alle punten van de 
wereld naar de beurs en terug, met andere woorden het transport alsook het verblijf op de 
beurs. 

o Bij schade of diefstal is het noodzakelijk om binnen de 24 uur het beurssecretariaat op de 
hoogte te brengen en een schadeaangifteformulier in te vullen, alsook in geval van 
verdwijning of diefstal een proces-verbaal te laten opstellen door de politie. 

o Uitbetaling bij gedekt schadegeval: 
▪ Altijd van toepassing na schade: controle door de verzekeraars aan de hand van 

een inventarislijst dat de door de exposant gekozen verzekerde waarde 
overeenstemt met de volledige waarde van de stand (zie hoger: stand zelf + 
koopwaar + tentoongestelde materialen, inclusief de ingehuurde en ter beschikking 
gestelde). Indien niet correct: pro rata berekening van de vergoeding. 

▪ Bij niet-herstelbare beschadiging of diefstal 
▪ Basis van berekening: de nieuwvervangingswaarde op de dag van het 

schadegeval (maar maximaal het oorspronkelijk verzekerd bedrag) 
▪ Elektronische apparatuur ouder dan 12 maand na de aanschaffingsdatum: 

basis van berekening verminderd met 1 % per maand te rekenen vanaf de 
13de maand. 

▪ Elektronische apparatuur jonger dan 12 maand na de aanschaffingsdatum 
en andere materialen/goederen: basis van berekening. 

▪ Bij herstelbare schade: de schade komt voor uitbetaling in aanmerking voor zover 
het oorspronkelijk verzekerd bedrag opgenomen in de schadelijst overeenstemt 
met de nieuwvervangingswaarde. Indien een lager bedrag wordt de 
onderverzekering toegepast en zal de verzekerde zijn eigen aandeel in de schade 
betalen.  

o Er zal geen vergoeding uitbetaald worden zolang niet alle facturen conform het reglement 
van Easyfairs betaald werden. 

o De waarborg is tijdens de opbouw- en afbraakhandelingen (d.w.z. de periode voor datum 
en uur van de officiële opening van de beurs en juist na de sluiting van de beurs) slechts 
verworven voor het permanent bewaakt materiaal. 

o Vrijstelling bij diefstal/verdwijning: €125 per schadegeval. 
o De verzekering all risk werd onderschreven door Easyfairs voor rekening van de exposanten. 

Easyfairs treedt niet op als medeverzekeraar, noch als verzekeringstussenpersoon. 
o De verzekeringsmaatschappijen worden vertegenwoordigd door algemeen agent Jean 

Verheyen NV te Brussel. De makelaar is kantoor De Clercq - Verstichel BVBA, 
Dendermondesteenweg 305/0001, 9070 Destelbergen. 

 

 
*Uitsluitingen van vergoeding 
Schade ingevolge eigen gebrek, slijtage, chemische, atmosferische en thermische krachten, werking der goederen, 
elektrische, elektronische en mechanische storingen is uitgesloten. Indirecte schade en schade aan derden ten gevolge van 
risico’s van roest en oxidatie voor goederen niet verpakt in volle kisten tijdens transport en/of schade voortvloeiend uit een 
gebrekkige verpakking. Echte juwelen, geld en persoonlijke zaken (gsm’s, laptops,…) kunnen niet verzekerd worden via deze 
polis All Risk. 



 

1.2. Burgerlijke Aansprakelijkheid 

 
o Alle exposanten zijn verplicht zich te verzekeren voor hun burgerlijke aansprakelijkheid 

voor deelname aan beurzen. 
o In de forfaitaire vergoeding is de burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen. 
o De dekking bedraagt maximum € 25.000.000 voor lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke 

schade vermengd per schadegeval. 
o De vrijstelling ten laste van de exposant bedraagt € 62 per schadegeval. 
o Binnen de dekking en de bovenvermelde limiet van de toepasselijke polissen, waarborgt 

deze verzekering de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
deelnemers-exposanten en organisatoren wegens schade toegebracht aan derden tijdens 
deelname aan beurzen en manifestaties. 

o Deze verzekering is verworven ten suppletieve titel, t.t.z. treedt pas in werking na 
uitputting van ieder andere polis - zelfs later afgesloten - die dit risico dekt. 

o De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid werd onderschreven door Easyfairs voor 
rekening van de exposanten. Easyfairs treedt niet op als medeverzekeraar, noch als 
verzekeringstussenpersoon. 
 

Verzekeringsmaatschappij: Axa Belgium.  
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Aantal Per stuk TotaalOmschrijving

Dit is een voorbeeldreferentie

      Verzekeringspakket

Deze inventarislijst kan gebruikt worden om de te 

verzekeren waarde van uw stand & tentoongestelde 

producten te bepalen. (bvb: standpanelen, vloerbekleding, 

verlichting, meubilair, inrichting berging, aankleding, 

tentoongestelde producten, promotiemateriaal,...)

Echte juwelen, geld en persoonlijke zaken kunnen niet 

verzekerd worden.

 Bij schade/diefstal zal een detail gevraagd worden

van het op de stand aanwezige materiaal.

Ga verder op volgende pagina.

TOTAAL te verzekeren waarde:

Standnummer(s):

Bedrijf:

Contactpersoon:

Handtekening:

Uw gegevens

1 / 2   VERPLICHT BELANGRIJK

All Risk

1 € 3.000 € 3.000Ter beschikking gesteld of gehuurd via Easyfairs

Maintenance  2020



€ 100

€ 200

€ 350

€ 500

      Verzekeringspakket

TO DO

Mail uw formulier (2 pagina’s) naar:

operations.be@easyfairs.com

Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer ons.

+32 (0)9 241 96 01

... is kleiner dan of gelijk aan € 50.000

... is kleiner dan of gelijk aan € 20.000

Standnummer(s):

Bedrijf:

Contactpersoon:

Handtekening:

Uw gegevens

* BA verzekering, administratiekosten, lasten & taksen inclusief.

Door het ondertekenen van dit formulier aanvaardt u de algemene 
verkoopsvoorwaarden en betalingsmodaliteiten van Easyfairs. Alle 
prijzen zijn exclusief btw.

 VERPLICHT2 / 2

... is kleiner dan of gelijk aan € 100.000

... is kleiner dan of gelijk aan € 250.000

Voor bedragen vanaf € 250.001 kan u contact opnemen met operations.be@easyfairs.com

 OPGELET  

Het verzekerd kapitaal dient te bestaan uit:

- de stand zelf

- de totale waarde van alle op de stand aanwezige goederen (koopwaar + tentoongestelde materialen,

inclusief de ingehuurde en ter beschikking gestelde).
Voor alle via Easyfairs gehuurde goederen volstaat een maximale waarde van €3.000.

Totaal te verzekeren waarde Forfaitaire vergoeding *

All Risk
Verzekeringsvoorwaarden zie My Easyfairs

Burgerlijke aansprakelijkheid
Inbegrepen in het verzekeringspakket. Verzekeringsvoorwaarden zie My Easyfairs.

Maintenance  2020
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Dit is een voorbeeldreferentie

      Verzekeringspakket

Deze inventarislijst kan gebruikt worden om de te 

verzekeren waarde van uw stand & tentoongestelde 

producten te bepalen. (bvb: standpanelen, vloerbekleding, 

verlichting, meubilair, inrichting berging, aankleding, 

tentoongestelde producten, promotiemateriaal,...)

Echte juwelen, geld en persoonlijke zaken kunnen niet 

verzekerd worden.

 Bij schade/diefstal zal een detail gevraagd worden

van het op de stand aanwezige materiaal.

Ga verder op volgende pagina.

TOTAAL te verzekeren waarde:

Standnummer(s):

Bedrijf:

Contactpersoon:

Handtekening:

Uw gegevens

1 / 2   VERPLICHT BELANGRIJK

All Risk

1 € 3.000 € 3.000Ter beschikking gesteld of gehuurd via Easyfairs

Pumps & Valves 2020



€ 100

€ 200

€ 350

€ 500

      Verzekeringspakket

TO DO

Mail uw formulier (2 pagina’s) naar:

operations.be@easyfairs.com

Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer ons.

+32 (0)9 241 96 01

... is kleiner dan of gelijk aan € 50.000

... is kleiner dan of gelijk aan € 20.000

Standnummer(s):

Bedrijf:

Contactpersoon:

Handtekening:

Uw gegevens

* BA verzekering, administratiekosten, lasten & taksen inclusief.

Door het ondertekenen van dit formulier aanvaardt u de algemene 
verkoopsvoorwaarden en betalingsmodaliteiten van Easyfairs. Alle 
prijzen zijn exclusief btw.

 VERPLICHT2 / 2

... is kleiner dan of gelijk aan € 100.000

... is kleiner dan of gelijk aan € 250.000

Voor bedragen vanaf € 250.001 kan u contact opnemen met operations.be@easyfairs.com

 OPGELET  

Het verzekerd kapitaal dient te bestaan uit:

- de stand zelf

- de totale waarde van alle op de stand aanwezige goederen (koopwaar + tentoongestelde materialen,

inclusief de ingehuurde en ter beschikking gestelde).
Voor alle via Easyfairs gehuurde goederen volstaat een maximale waarde van €3.000.

Totaal te verzekeren waarde Forfaitaire vergoeding *

All Risk
Verzekeringsvoorwaarden zie My Easyfairs

Burgerlijke aansprakelijkheid
Inbegrepen in het verzekeringspakket. Verzekeringsvoorwaarden zie My Easyfairs.

Pumps & Valves 2020



NIEUWE CATERAAR 
 

Nobel Fair Catering is een gespecialiseerd en gepassioneerd bedrijf binnen de sector van 

beurscatering. Als onderdeel van J&M Catering, worden de waarden en troeven van het 

bedrijf ook binnen deze tak hoog in het vaandel gedragen. 

We houden vast aan waarden zoals kwaliteit, creativiteit en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen met extra aandacht voor het milieu. 

We streven naar het gebruik van pure, ecologische, seizoen- en streekgebonden 

producten.  Kortom, Lekkere, creatieve en gezonde voeding in eenvoud gebracht. 
 

Webshop Nobel Boutique  
 

Nobel Catering streeft steeds naar een optimale service voor beurs exposanten. Via de 

Nobel Boutique wordt een apart assortiment aan producten en diensten aangeboden 

exclusief voor standhouders. U kiest zelf of u uw bestelling afhaalt aan de Nobel Boutique 

Counter of u deze laat leveren op uw stand. 

Welke producten en diensten worden aangeboden?  
 

 

• Dranken (bv. frisdranken, Champagne, wijnen, koffie,…) 
• Voeding (bv. broodjes, foodbags, tapas schotels,…) 
• Catering materialen (bv. koffie kit, glazen, Perfect Draft bierkit,…) 
• Personeel 
• Kantoormaterialen 

We bieden ook waardevouchers aan voor gebruik aan de mobiele of vaste cateringpunten. 

Ook voor een receptie of drink op uw stand bent u bij ons aan het juiste adres. Aarzel niet 

ons te contacteren voor meer informatie. 

Hoe bestellen? 

Via de webshop www.nobelboutique.be kunt u snel en gemakkelijk een bestelling online 

ingeven.  

http://www.nobelboutique.be/


 

 
 
 
Vermijd storingen op je draadloos netwerk 

Richtlijnen rond draadloze netwerken 
 
Beste exposant, 
 
WiFi is onmisbaar geworden in het hedendaagse leven. Zowel het aantal geconnecteerde 
toestellen als de hoeveelheid Cloud-gestuurde applicaties is fors gestegen. 
 
Om de kwaliteit en de stabiliteit van het WiFi-netwerk te garanderen, worden eigen draadloze 
netwerken in Antwerp Expo niet toegestaan. 
 
Is eigen WiFi absoluut noodzakelijk of heeft u toestellen met een draadloze verbinding, zoals 
printers, scanners en kassa’s? Laat u dan bijstaan door Citymesh, onze exclusieve beheerder 
van het draadloos netwerk. 
 
Permanente connectiviteit is prioritair voor alle stakeholders op de beurs, daarom zijn we 
genoodzaakt om storende en niet officiële hotspots op te sporen, te penaliseren en te 
verwijderen. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot een forfaitaire vergoeding van €1250. 
 
Heeft u zelf technische expertise in huis en wilt u een niet-storend netwerk opzetten? 
Dan is het absoluut noodzakelijk om voorafgaandelijk contact op te nemen met Citymesh en een 
aanvraag met alle nodige technische specificaties in te dienen. Zij zullen contact met u opnemen 
en u de technische specificaties bezorgen die strikt opgevolgd moeten worden. 
 
Contacteer hen via +32 50 410 200, events@citymesh.com of op 
http://antwerpexpo.citymesh.com. 
 
 
Heeft u nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren of Citymesh, in geval van 
technische vragen.  
 
We wensen u alvast een geslaagde beurs toe! 

 

 

http://antwerpexpo.citymesh.com/
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