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ALGEMEEN
ORGANISATIE EN
CONTACT

ORGANISATIE
Easyfairs Expo BVBA
Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur
www.batireno.be
easyfairsexpo@easyfairs.com
SALES EXECUTIVE
Justine Cochu
+32 (0)81 32 11 60
justine.cochu@easyfairs.com

LOCATIE

BEREIKBAARHEID

EVENT OPERATIONS TEAM
Christian Deflandre
+32 (0)81 36 00 46
christian.deflandre@easyfairs.com
Inès Joassin
+32 (0)81 36 00 42
ines.joassin@easyfairs.com
COMMUNICATION OFFICER
Audrey Bontemps
+32 (0)81 32 19 21
audrey.bontemps@easyfairs.com

Namur Expo
Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur
www.namurexpo.be

E411 (Brussel – Luxemburg), afrit 13 richting centre-ville / gare
E42 (Bergen – Luik), afrit 12 richting centre-ville / gare
(stadscentrum / station)
Op 50 minuten van Brussel. Wegwijzers vanaf het station van
Namen (10 minuutjes wandelen, TEC-lijn 27 en taxi’s ter
beschikking voor het station).
De Taboralaan en de Fond des Bas
Prés-straat zijn beschikbaar voor
exposanten tijdens de beurs (op de
groen kant van de straat).
Gelieve u op deze gereserveerde
parkeerplaatsen
te
parkeren.
Parkeer u niet op het voetpad vlak
voor de hallen, want de politie is er
waakzaam.
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PRAKTISCHE INFO
De exposantenbadges kunnen afgehaald worden op het secretariaat
vanaf dinsdag 8 januari na betaling van alle facturen (eveneens de
technische facturen). Betalingsbewijzen worden voor late betalingen
geaccepteerd.
Vanaf 9u zaterdag 12 januari is men verplicht een exposantenbadge
te dragen.

OPBOUW

NAAKTE OPPERVLAKTE

STANDARD / ALL-IN

Dinsdag 8/01/2019

6u – 21u

-

Woensdag 9/01/2019

6u – 21u

-

Donderdag 10/01/2019

6u – 21u

12u – 21u

Vrijdag 11/01/2019

6u – 18u

6u – 18u

TOEGANG & PARKING:
De deuren A, B, C & D zullen open zijn. Op vrijdag 12/01 worden er
geen voertuigen meer toegelaten tot de hallen.
De parking P+R (vóór de hallen) zal gratis zijn. De parkingskaarten
kunnen bij de bewaker opgehaald worden.
Exposanten kunnen tijdens de opbouw in de Taboralaan en de Fond
des bas prés-straat parkeren met een parkingbon.
OPGELET!
Exposanten krijgen toegang tot de opbouw van de beurs op
voorwaarde dat alle facturen werden betaald.
Om de schoonmaak en het plaatsen van tapijt vlot te laten verlopen,
vragen wij u om uw stand volledig afgewerkt te hebben op vrijdag 11
januari om 18u.

TIJDENS DE BEURS

OPENINGSUREN
BEZOEKERS

EXPOSANTEN

Zaterdag 12/01/2019

10u – 19u

9u – 19u30

Zondag 13/01/2019

10u – 19u

9u – 19u30

Maandag 14/01/2019

10u – 19u

9u – 20u (happy hour)

Vrijdag 18/01/2019

10u – 22u

9u – 22u30

Zaterdag 19/01/2019

10u – 19u

9u – 19u30

Zondag 20/01/2019

10u – 19u

9u – 19u30
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TOEGANG:
De hoofdingang mag enkel gebruikt worden voor bezoekers.
Toegang voor de exposanten van 1u voor en 1/2u na de beurs, via de
exposanteningang (hal 2).

Om veiligheidsredenen mogen de nooduitgangen niet gebruikt worden
om de hallen te betreden of te verlaten. Toegang tot de hallen enkel
mogelijk met de exposantenbadge.
OPGELET : hallen zullen van maandag 14 januari ’s avonds tot vrijdag
18 januari ‘s morgens gesloten zijn. Er worden geen uitzonderingen
toegestaan. Neemt alle waardevolle items mee.
PARKING
Het parkeerabonnement geeft toegang tot de Parking P+R, tegenover
Namur expo.
De parking bon geeft toegang tot Taboralaan en Bas Présstraat (zie
bereikbaarheid punt).
BELANGRIJK
Standen dienen steeds bemand te zijn gedurende de openingsuren van
de beurs.
Gelieve ’s avonds bij vertrek de lichten op uw stand te willen doven.
Het is belangrijk om voldoende verlichting te voorzien in uw stand. Wij
raden u aan om een spot led van 15W te voorzien per 4m².

AFBOUW

NAAKTE OPPERVLAKTE

STANDARD / ALL-IN

Zondag 20/01/2019

19u – 22u

19u – 22u

Maandag 21/01/2019

6u – 22u

6u – 12u

Dinsdag 22/01/2019

6u – 12u

-

TOEGANG & PARKING:
De deuren A, B, C & D zullen open zijn.
Op maandag en dinsdag zal de parking P+R gratis zijn. De
parkingskaarten kunnen bij de bewaker opgehaald worden.
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Exposanten kunnen tijdens de afbouw parkeren rond de hallen met een
parkingbon (zie bereikbaarheid punt).
Opgelet!
U moet de hallen verlaten hebben op dinsdag 22 januari ten laatste om
12u00 ‘s middags!
Bij niet tijdig ontruimen bedragen de kosten minimaal 1000,00€ per
stand per dag.
Wij raden u aan alle waardevolle items mee te nemen na sluiting van
de beurs.

SECRETARIAAT
VAN DE BEURS

Secretariaat bevindt zich in de hal 2. Het is open van 9u tot 17u tijdens
de opbouw en van 9u tot 19u tijdens de beurs.
T: +32 81 36 00 42
U kunt hier terecht voor:
 Alle vragen en technische aanwezigen
 De betaling van openstaande facturen
 Het afhalen van :
- exposantenbadges
- parkeerbonnen
- parkeerabonnementen voor de beursperiode
Opgelet: de wet van 11 januari 1993 werd onlangs gewijzigd. We
mogen geen cash betalingen meer aanvaarden voor goederen en
diensten met uitzondering van bedragen die niet meer dan 10% van de
verkoopprijs overstijgen, met een maximum van € 5000. Gelieve
hiermee rekening te houden bij het betalen van uw facturen.

CATERING

Brasserie Marie & Luigi : warme & koude maaltijden.
Fast & Fresh: koude maaltijden.
Opdat u zich volledig op het succes van uw beursdeelname zou kunnen
concentreren, nodigen wij u graag uit om voor uw catering behoeften
beroep te doen op onze partner: http://www.lartisantraiteur.be/expo/

INTERNET

Gratis WiFi u aangeboden door Namur expo en de organisatie. Surf
gratis 24/24u op ons netwerk “NAMUR EXPO”.

HAPPY HOURS

Het beursteam kijkt ernaar uit u te verwelkomen tijdens de Happy Hour
op maandag 14 januari van 19u tot 20u in de VIP. De Happy Hour is
enkel toegankelijk voor exposanten.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
BETALING

Betaling van alle facturen is vereist vóór de aanvang van de beurs.
Bestellingen ter plaatse worden slechts uitgevoerd na betaling
(Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro of American Express). Let
wel dat deze bestellingen aan het onsitetarief, d.i. het
standaardtarief vermeerderd met 50%, aangerekend worden.

BANKCONTACT

Aan de ingang van Namur expo werd door BNP Paribas Fortis een
bankcontact voorzien.

VERZEKERING

De inventarislijst is verplicht in te dienen voor uw beursdeelname.
Indien wij geen inventarislijst van de exposant ontvangen hebben,
kan de verzekeringsmaatschappij bij eventuele schade of diefstal
niet tussenkomen.

BRANDGEVAAR

Het naleven van het Brandbeveiligingsreglement zal gecontroleerd
worden door de verantwoordelijken van de brandweerdienst.

STANDINRICHTING

De koopwaar mag niet buiten de stand uitgestald worden. Vitrines
en toonbanken moeten minstens 1m van de rand van de stand
geplaatst worden.
De exposant moet genoeg verlichting voorzien voor zijn stand.
Gemiddeld is een LED spot van 15W per 4m² aangewezen.

KISTEN & LEGE
VERPAKKINGEN

De exposanten zijn zelf verantwoordelijk voor het (laten)
verwijderen van alle verpakkingsmateriaal.
Het bewaren van lege kisten of ander verpakkingsmateriaal in of
achter de stand is, conform de instructies van de brandweer, niet
toegestaan.
Lege kisten en verpakkingen die toch in de gangen of achter de
standen achterblijven, worden verwijderd op kosten en risico van
de exposant die de overtreding begaat.

SABAM

ACHTERGRONDMUZIEK
Achtergrondmuziek in de hallen en op de standen moet met SABAM
geregeld zijn.
SABAM, 75-77 Aarlenstraat, 1040 Brussel
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Tel.: +32 2.286.82.11 – www.sabam.be
VIDEOFILMS
Videofilms zonder achtergrondmuziek, deze zijn niet onderhevig
aan auteursrechten. Voor videofilms met muziek, moet de exposant
de rechten zelf regelen met SABAM.
Noodzakelijk zijn in dat geval: nr. van toelating van SABAM, opgave
nr.SO/… en datum van de toelating.
De exposant vraagt best deze gegevens op bij de
makers/leveranciers van de video’s.
MUZIEKGROEPEN, COMBO’S, ZANGERS EN ANDERE LIVE OPTREDENS
De auteursrechten moeten steeds afzonderlijk worden geregeld met
SABAM. Steeds op voorhand contact op te nemen met.

ELECTRICITEIT

Alle standen ondergaan een verplichte veiligheidscontrole. Voor
standen waar de elektriciteitsinstallatie niet beantwoordt aan de
opgelegde veiligheidsnormen, zal de elektriciteitstoevoer afgesloten
worden.
Als u de laatste dag van het opbouw niet op uw stand bent, laat de
sleutels van uw berging in een enveloppe met uw stand nummer op
het secretariaat voor AIB – Vincotte.

DIEFSTAL

Sluit uw stand goed af. Laat geen kostbare voorwerpen achter zowel
voor, tijdens als na de beurs.
Volgens het beursreglement is het verzekeren van stand en
goederen verplicht. Indien uw eigen verzekering geen
beursdeelname dekt, kunt u steeds via Easyfairs een verzekering
nemen.
Ingeval van diefstal, meldt dit op het secretariaat en laat een
proces verbaal opmaken door de politie.

ROOKVERBOD

Gelieve er rekening mee te houden dat het verboden is in de hallen
te roken, dit als gevolg van de wet van 1 januari 2006. Gelieve uw
rookpauze dan ook buiten te nemen via de hoofdingang, zonder
gebruik van de nooduitgangen.

GOEDERENBEHANDELING
DOUANE

Voor goederenbehandeling en douaneformaliteiten, verhuur van
heftrucks,
contacteer
rechtstreeks
Christian
Deflandre:
christian.deflandre@easyfairs.com

OPHANGING AAN
DAKSTRUCTUUR

De ophanging aan de dakstructuren van de hallen is aan strenge
regels gebonden. Elke ophanging moet op voorhand worden
aangevraagd aan christian.deflandre@easyfairs.com

TECHNISCHE
GEGEVENS HALLEN

Vrije hoogte hal 1: centrum:10m10, zijkant: 7m25
Vrije hoogte hal 2: 5m97 (onder de verwarmingstoestellen: 4m60)
Maximale grondbelasting:10T/m² (2T/m² boven de kelders).
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WIELLADER OF
RUPSLADER

De schepbak of graafbak van de wiellader moet zonder tanden
uitgevoerd zijn. De rupsen mogen niet in metaal zijn, deze moeten
voorzien zijn van rubbers.

OPGELET !

Waarschuwing betreffende: EXPOGUIDE, WORLD BUSINESS GUIDE
EN FAIRGUIDE.
Easyfairs Expo bvba wenst klaar en duidelijk te vermelden dat er
geen enkele samenwerking bestaat rond de Fair Guide, World
Business Guide en ExpoGuide.Zij sturen bedrijven een brief met
formulier om gegevens te corrigeren voor vermelding in een
catalogus en te tekenen. Easyfairs Expo bvba neemt of draagt geen
enkele verantwoordelijkheid indien u dergelijke bestelbon heeft
getekend. Na ondertekening van de brief is men gebonden aan een
jaarlijkse betaling. Wij maken u er graag attent op dat de
bestelbonnen van Easyfairs Expo bvba steeds herkenbaar zijn aan
het logo van de beurs en onze coördinaten.

