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Beste exposant 
 
Wij helpen graag om uw beursdeelname zo efficiënt mogelijk te laten verlopen! 
Deze technische fiche geeft u een duidelijk overzicht van alle diensten en mogelijkheden. 
Mocht u echter nog bijkomende vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren via 
v.bossaer@fairsconsult.com. 
 
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen en kijken er naar uit u te mogen ontmoeten op BIBAC 
PLUS, editie 2019! 
 
Virginie Bossaer 
Exhibition Manager Bibac Plus 
 
 
 

1. Praktisch 
 
 
1.1 Locatie 
 
Antwerp Expo 
Hallen 1 – 2 – 4 
Jan Van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen 
 
Meer details over de hallen en de situering krijgt u in hoofdstuk 2. 
 
 
1.2 Beursdata & openingsuren 
 
Zondag   22 september 2019 11:00 – 18:00 
Maandag  23 september 2019 11:00 – 18:00 
Dinsdag  24 september 2019 11:00 – 18:00 
Woensdag  25 september 2019 11:00 – 18:00 
 
Exposanten krijgen vanaf 9:00 toegang tot het beursgebouw. 
Indien u vroeger toegang wenst, gelieve dit schriftelijk aan te vragen aan v.bossaer@fairsconsult.com.  
 
 
1.3 Contactpersoon 
 
Virginie Bossaer 
Exhibition Manager 
T +32 (0)9 298 08 01 
M +32 (0)495 230 896 
v.bossaer@fairsconsult.be 
info@bibacplus.be  
 
 
 
 
 

mailto:v.bossaer@fairsconsult.be
mailto:v.bossaer@fairsconsult.be
mailto:info@bibacplus.be
mailto:info@bibacplus.be
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1.4 Organisatie 
 
Fairs Consult bvba 
Maaltekouter 1 
B 9051 Gent 
BTW BE 0892.377.135 
T +32 (0)9 298 08 01 
info@fairsconsult.com 
IBAN BE66 3630 7047 0843 
SWIFT / BIC BBRUBEBB 
 
 
1.5 Algemene informatie 

 
➢ Het beurssecretariaat bevindt zich rechtover ingang 2 

tussen hal 1 en hal 4, hier kunt dagelijks terecht tussen 
09:00 en 18:00 voor informatie en check-in. 

 
➢ Toiletten zijn beschikbaar in hal 1, in hal 4 en in de 

inkomhal. Gebruik is gratis voor exposanten op vertoon 
van hun exposantenbadge. 
 

➢ Bij eventuele klachten neemt u tijdens de opbouw / beurs / afbraak contact op met een van de 
medewerkers op het beurssecretariaat. Klachten die pas na de afbraak gemeld worden, kunnen 
niet meer behandeld worden wegens gebrek aan aantoonbaarheid. 

 
➢ Wifi is gratis beschikbaar voor bezoekers en exposanten na registratie op het netwerk van 

Antwerp Expo. Upgrades zijn beschikbaar op de webshop. 
 

➢ Tijdens de opbouw op 19/09 en 20/09 zijn er snacks verkrijgbaar in Charlie’s (hal 4, 
1ste verdieping). Tijdens de beurs zelf kunnen er snacks besteld worden via de 
webshop van Nobel Catering of in Charlie’s. Voor uitgebreide catering op de stand, 
gelieve Nobel Catering rechtstreeks te contacteren op T +32 (0)3 304 91 92 of via 
www.nobelboutique.be. 

 
➢ Tijdens de opbouw en de openingsuren van de beurs is een EHBO-post voorzien aan het 

beurssecretariaat (ingang 2). 
 

➢ Tijdens de beurs is een vestiaire voorzien aan ingang 2. Deze is betalend. 
 
➢ De VZW Moeders voor Moeders zet zich in voor de armsten in Vlaanderen. 

Meer dan 160 vrijwilligers verdelen dagelijks materiaal en voeding aan 
gezinnen met jonge kinderen die het financieel moeilijk hebben. 
Steun dit project door uw restanten te doneren tussen 18:00 en 18:30 aan het 
beurssecretariaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@fairsconsult.com
mailto:info@fairsconsult.com
http://www.nobelboutique.be/
http://www.nobelboutique.be/
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2. Antwerp Expo 
 
2.1 Hal 1 
 
Hal 1 is de 2de grootste hal van Antwerp Expo en is toegankelijk via ingang 2 (rechts).  
 

➢ Oppervlakte 4.056 m² 
➢ Afmetingen 31m x 130m 
➢ Bouwhoogte 7m & 4m 
➢ 2 buitenpoorten 

▪ 1A: H 3,90m x B 3,40m 
▪ 1B: H 3,90m x B 3,80m 

➢ Sanitair dames & heren 
➢ Water en elektriciteitsaansluiting via plafond  

 

 

 
 
 
2.2 Hal 2 
 
Hal 2 is de kleinste hal van het complex en is toegankelijk via hal 1 (via 2 doorgangen). 
 

➢ Oppervlakte 2.652 m²  
➢ Afmetingen 26m x 102m  
➢ Bouwhoogte 4m  
➢ 2 buitenpoorten 

▪ 2A: H 4,20m x B 3,90m 
▪ 2B: H 4,20m x B 3,90m 

➢ Water en elektriciteitsaansluiting via plafond 
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2.3 Hal 4 
 
Hal 4 is de grootste en hoogste expohal van Antwerpen. Vijf wagenpoorten zorgen voor een perfecte 
toegankelijkheid. Hal 4 is bereikbaar voor exposanten en bezoekers via ingang 2. 
 

➢ Oppervlakte 6.000 m² 
➢ Afmetingen 50m x 120m  
➢ Bouwhoogte 9m & 7m  
➢ 5 buitenpoorten 

▪ 4A: H 5,50m x B 5,20m 
▪ 4B: H 4,40m x B 4,60m (onder voorbehoud wegens verbouwingen Antwerp Expo) 
▪ 4C: H 4,40m x B 4,60m (onder voorbehoud wegens verbouwingen Antwerp Expo) 
▪ 4D: H 4,30m x B 5,30m 
▪ 4E: H 5,60m x B 5,00m 

➢ Sanitair dames & heren 
➢ Water en elektriciteitsaansluiting via plafond 
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2.4 Bouwhoogtes 
 

Hoogte 4m 
 
  Hoogte 7m 
 
  Hoogte 9m 
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3. Opbouw en afbraak 
 
3.1 Beurssecretariaat 
 
Voor u start met de opbouw van uw stand, gelieve u eerst aan te melden aan het beurssecretariaat. Dit 
bevindt zich tussen hal 1 en 4 (ingang 2).  
 
Hier ontvangt u de exposantenbadges, parkeerabonnementen en kunt u eventueel extra standmateriaal 
bestellen (uit een beperkter assortiment). Alles dient ter plaatse afgerekend te worden. Bancontact is 
beschikbaar. 
 
Het beurssecretariaat is dagelijks bemand vanaf 09:00 tot 18:00. 
 
Opbouw- en afbraakpersoneel hoeft zich niet aan te melden op het beurssecretariaat om toegang te 
krijgen tot het beursgebouw. 
 
 
 
 
 
 
3.2 Badges 
 
Alle exposanten ontvangen hun badges bij het inchecken op het beurssecretariaat, deze ontvangt 
u niet per post. Badges zijn niet nominatief. 
 
De badges worden pas overhandigd nadat alle openstaande bedragen zijn voldaan! Bancontact is 
beschikbaar. 
 
 
3.3 Timetable 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de opbouw- en afbraaktijden en van de beurs zelf.  
 
Don 19-09 06:00 – 22:00  Opbouw exposanten met eigen standbouw 
 
Vrij 20-09 06:00 – 22:00  Opbouw exposanten met eigen standbouw (Type A) 
  12:00 – 22:00  Opbouw exposanten met modulaire standbouw (Types B, C, D) 
 
Zat 21-09 06:00 – 22:00  Opbouw voor alle exposanten  
 
Zon 22-09 09:00 – 11:00  Toegang exposanten* 
  11:00 – 18:00  Beurs open voor bezoekers 
   
Maa 23-09 09:00 – 11:00  Toegang exposanten* 
  11:00 – 18:00  Beurs open voor bezoekers 
   
Din 24-09 09:00 – 11:00  Toegang exposanten* 
  11:00 – 18:00  Beurs open voor bezoekers 
 
 
   

Uw contactpersonen zullen tijdens de opbouw van de beurs moeilijk telefonisch bereikbaar zijn. 
Daarom staan zij u graag persoonlijk te woord op het beurssecretariaat. 
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Woe 25-09 09:00 – 11:00  Toegang exposanten* 
  11:00 – 18:00  Beurs open voor bezoekers 
  18:30 – 24:00  Afbraak voor alle exposanten 
 
Don 26-09 07:00 – 17:00  Afbraak voor alle exposanten 
 
* Indien u vroeger toegang wenst, gelieve dit schriftelijk aan te vragen aan v.bossaer@fairsconsult.com. 

 
 
3.4 Vooropbouw 
 
De opbouw start op donderdag 19 september 2019 om 06:00. 
Exposanten die reeds vroeger willen starten, dienen dit op voorhand aan te vragen aan 
v.bossaer@fairsconsult.com. 
Vooropbouw is mogelijk op woensdag 18 september 2019 van 06:00 tot 22:00 à € 550,00 per stand. 
 
 
3.5 Opbouw 
 
   Don 19-09    06:00 – 22:00  Opbouw exposanten met eigen standbouw (Type A) 
 
   Vrij 20-09    06:00 – 22:00  Opbouw exposanten met eigen standbouw (Type A) 
     12:00 – 22:00  Opbouw exposanten met modulaire standbouw (Types B, C, D) 
 
   Zat 21-09    06:00 – 20:00  Opbouw voor alle exposanten (Types A, B, C, D) 
 
 
 
3.6 Afbraak 
 
   Woe 25-09    18:30 – 24:00  Afbraak voor alle exposanten 
 
   Don 26-09    07:00 – 17:00  Afbraak voor alle exposanten 
 
 

➢ Het is niet toegestaan om de stand vroegtijdig te verlaten of om af te bouwen voor de officiële 
sluitingstijd (18:00) van de beurs. 

 
➢ Onze leveranciers starten onmiddellijk na afloop van de beurs met het afbouwen van de 

standen. Haal daarom alle (waardevolle) voorwerpen zo snel mogelijk van uw stand. De 
organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 

 
➢ Gelieve geen (on)gebruikt materiaal, leeg verpakkingsmateriaal of restafval achter te laten. 

 
➢ Alle standen dienen op donderdag 26 september om 17:00 volledig ontruimd te zijn. Al het 

overblijvende materiaal dat nog aanwezig is, wordt op uw kosten verwijderd. 
 
 
3.7 Parkeren  
 
Om de opbouw/afbraak zo efficiënt mogelijk te laten verlopen met een absoluut minimum aan 
verkeershinder, hanteert Antwerp Expo voortaan een strikt parkeerbeleid! Gelieve alle informatie 
hieromtrent aandachtig door te nemen. 
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3.7.1 Tijdens opbouw 
 
Tijdens de opbouw is de exposantenparking (P1) en het terrein Camping Vogelzang (P2) gratis. 
 
Bij het oprijden van de exposantenparking P1 (inrit via Vogelzanglaan) bent u verplicht het document in 
bijlage in te vullen en duidelijk zichtbaar achter uw voorruit te plaatsen zodat de parkeerwachters van 
Antwerp Expo u telefonisch kunnen bereiken. Bij ontbreken van dit document zal een boete van € 100,00 
worden aangerekend door Antwerp Expo.  
Dit formulier wordt u begin september nogmaals doorgestuurd en is eveneens te bekomen bij de 
parkeerwachter aan de slagboom.  
 
Parkeren op de exposantenparking P1 is tijdens de opbouw enkel toegestaan voor kleine en grote 
bestelwagens, kleine en middelgrote vrachtwagens en trekkers met opleggers. Het is personenwagens 
NIET toegestaan te parkeren op de exposantenparking P1, enkel lossen (max 15 minuten!) is mogelijk. 
Personenwagens kunnen gratis parkeren op de Vogelzanglaan of op het terrein Camping Vogelzang P2 
(bezoekersparking).   
 
Beide parkings (P1 & P2) dienen ’s avonds volledig ontruimd te worden! Er kunnen maw ’s nachts géén 
voertuigen of aanhangwagens blijven staan. Voertuigen die toch blijven staan, kunnen door Antwerp 
Expo getakeld worden op kosten van de eigenaar van het voertuig. 
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3.7.2 Tijdens afbraak 
 
Tijdens de afbraak wordt er gewerkt met een systeem met tijdsloten. 
 
Woensdag 25 september  
 
T/m 17:00 is de exposantenparking P1 enkel toegankelijk voor personenwagens en kleine bestelwagens 
(beiden zonder aanhangwagen en afmetingen max 4m50 x 2m20) met een parkeerabonnement. Alle 
andere voertuigen parkeren verplicht op de Vogelzanglaan (er wordt een wachtzone gecreëerd voor 
vrachtwagens) of op het terrein Camping Vogelzang P2 (bezoekersparking).  
 
Bij het oprijden van de exposantenparking P1 bent u verplicht het document in bijlage in te vullen en 
duidelijk zichtbaar achter uw voorruit te plaatsen zodat de parkeerwachters van Antwerp Expo u 
telefonisch kunnen bereiken. Bij ontbreken van dit document zal een boete van € 100,00 worden 
aangerekend door Antwerp Expo.  
Dit document wordt u begin september nogmaals doorgestuurd en is eveneens te bekomen bij de 
parkeerwachter aan de slagboom.  
 
Vanaf 17:00 worden (tijdelijk) géén voertuigen meer toegelaten tot de exposantenparking P1!  
 
De officiële afbouw gaat van start vanaf 18:30. 
 
Tijdens de afbraak zijn er 2 parkings voorzien: 
 

➢ Terrein Camping Vogelzang P2 (bezoekersparking) 
Hier kunt u gratis en onbeperkt parkeren vanaf 17:00 t/m 24:00. Er is een voetgangersdoorgang 
voorzien van P2 naar P1. P2 is een wachtparking: u parkeert uw voertuig hier terwijl u uw stand 
demonteert.  
Opgelet: deze parking is enkel toegankelijk voor voertuigen tot max 3,5 ton. 

 
➢ Exposantenparking P1 

Op deze parking is vanaf 18:30 een systeem met tijdsloten van toepassing. P1 is bedoeld om uw 
gedemonteerde stand in te laden. U dient deze parking maw zo snel mogelijk terug te verlaten 
(inladen & wegrijden). Er wordt een onderscheid gemaakt volgens type voertuig: 
 

Uur Type voertuig* Max parkeertijd 

 

Vanaf 18:30 Personenwagens, kleine & grote bestelwagens Max 1,5 uur 

Vanaf 20:00 Personenwagens, kleine & grote bestelwagens, kleine & 

middelgrote vrachtwagens 

Max 1,5 uur 

Vanaf 21:30 Personenwagens, kleine & grote bestelwagens, kleine & 

middelgrote vrachtwagens 

Max 1,5 uur 

Trekkers met oplegger  Max 2 uur 

 
* Type voertuig: zie bijlage 2 
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U plaatst het ingevulde formulier met uw gegevens achter uw voorruit en u meldt zich aan bij de 

slagboom. Hier ontvangt u een kaart met daarop het tijdstip van uw aankomst, u rijdt de parking op 

en wordt een parkeerplaats toegewezen. Na het inladen van uw materiaal of stand in uw voertuig 

ruilt u uw kaart in aan T1 (een standje op de parking). 

➢ Tijdslimiet niet overschreden? U ontvangt een uitrijkaart (15 min. geldig). 

➢ Tijdslimiet overschreden? U wordt een bedrag van € 500,00 aangerekend, onmiddellijk te betalen 

aan de betaalterminal aan T1. 

 

Ten laatste om 24:00 dienen beide parkings (P1 & P2) volledig ontruimd te zijn. Voertuigen en 

aanhangwagens die toch blijven staan, worden getakeld op kosten van de eigenaar.  

 
Donderdag 26/09  
 
De afbraak start op 26/09 om 07:00 en eindigt om 17:00 stipt. 
Er worden opnieuw 2 parkings voorzien: 
 

➢ Terrein Camping Vogelzang P2 (bezoekersparking) 
Hier kunt u gratis en onbeperkt parkeren vanaf 7:00 t/m 17:00. Er is een voetgangersdoorgang 
voorzien van P2 naar P1. P2 is een wachtparking: u parkeert uw voertuig hier terwijl u uw stand 
demonteert.  
Opgelet: deze parking is enkel toegankelijk voor voertuigen tot max 3,5 ton. 

 
➢ Exposantenparking P1 

Op deze parking is vanaf 07:00 een systeem met tijdsloten van toepassing. P1 is bedoeld om uw 
gedemonteerde stand in te laden. U dient deze parking maw zo snel mogelijk terug te verlaten 
(inladen & wegrijden). Er wordt een onderscheid gemaakt volgens type voertuig: 
 

Uur Type voertuig* Max parkeertijd 

 

Vanaf 07:00 Personenwagens, kleine & grote bestelwagens Max 1,5 uur 

Vanaf 09:30 Personenwagens, kleine & grote bestelwagens, kleine & 

middelgrote vrachtwagens 

Max 1,5 uur 

Vanaf 10:30 Personenwagens & kleine bestelwagens Max 1,5 uur 

Grote bestelwagens, kleine & middelgrote vrachtwagens Max 2 uur 

Trekkers met oplegger  Max 3 uur 

 
* Type voertuig: zie bijlage 2 
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U plaatst het ingevulde formulier met uw gegevens achter uw voorruit en u meldt zich aan bij de 

slagboom. Hier ontvangt u een kaart met daarop het tijdstip van uw aankomst, u rijdt de parking op 

en wordt een parkeerplaats toegewezen. Na het inladen van uw materiaal of stand in uw voertuig 

ruilt u uw kaart in aan T1 (een standje op de parking). 

➢ Tijdslimiet niet overschreden? U ontvangt een uitrijkaart (15 min. geldig). 

➢ Tijdslimiet overschreden? U wordt een bedrag van € 500,00 aangerekend, onmiddellijk te betalen 

aan de betaalterminal aan T1. 

 

Ten laatste om 17:00 dienen beide parkings (P1 & P2) volledig te zijn ontruimd. Voertuigen en 

aanhangwagens die toch blijven staan, worden getakeld op kosten van de eigenaar.  

 
3.7.3 Tijdens de beursdagen 
 
Parkeren op de exposantenparking P1 is tijdens de beurs enkel mogelijk op vertoon van een 
parkeerabonnement. Omwille van plaatsgebrek (380 plaatsen), worden geen extra dagkaarten verkocht. 
Indien de exposantenparking volzet is, kan u met het parkeerabonnement ook terecht op de 
bezoekersparking P2 (terrein Camping Vogelzanglaan). Zonder parkeerabonnement betaalt u daar per 
dag, contant te betalen bij het oprijden. 
 
Parkeerabonnementen zijn te koop op de webshop en geven u 4 dagen ongelimiteerd toegang tot de 
exposantenparking (u kan hiermee meerdere keren per dag op en van de parking rijden). 
 
Parkeerabonnementen worden niet per post verstuurd, deze kan u afhalen op het beurssecretariaat 
tijdens de opbouw. 
 
Gratis parkeren kan op de openbare weg: 

➢ Vogelzanglaan (500 parkeerplaatsen) 
➢ Jan Van Rijswijcklaan (200 parkeerplaatsen) 
➢ Desguinlei (400 parkeerplaatsen) 
➢ Verschillende parkings in de omgeving (Le Grellelaan, Beukenlaan,…) 
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4. Standinformatie 
 
4.1 Algemene standinformatie 
 
Voor openingstijd worden de gangpaden gestofzuigd. Restafval kan u tijdens de beursdagen in het 
gangpad naast uw stand plaatsen, dit wordt dagelijks opgehaald door Antwerp Expo.  
 
Tapijt in de wandelgangen is donkergrijs. 
 
U kan kiezen uit 4 standtypes:  

➢ Eigen standbouw 
➢ Standaard stand 
➢ Truss constructie 
➢ Mini stand op The Market 

 
Hieronder vindt u meer informatie over elk standtype. 
 
 
4.2 Standtypes 

 
4.2.1 Eigen standbouw (Type A) 
 
Wanneer u dit type bestelt, is enkel de beursvloer (= naakte oppervlakte) zichtbaar. Tapijt, wanden, 
verlichting,… zijn hierbij niet inbegrepen. De maximale bouwhoogte is afhankelijk van de beurshal en de 
locatie van uw stand en u dient zelf te voorzien in de afwerking (wanden + vloerbedekking) van uw 
stand. De achterzijde van wanden met een hoogte van +2m50 dient neutraal afgewerkt te worden (zwart 
of wit). 
 
Tijdens de opbouw/afbraak moeten alle veiligheidsnormen en –voorzieningen voldaan worden door de 
standbouwer en zijn personeel. Ongebruikt materiaal, leeg verpakkingsmateriaal en restafval worden niet 
achtergelaten in de wandelgangen! 
 
Antwerp Expo verplicht iedereen een keuring te laten uitvoeren op alle elektriciteitsaansluitingen & 
standenbouw. Standaard worden hiervoor kosten in rekening gebracht à € 2,10 / m² (max € 150,00). De 
keuring zal worden uitgevoerd door een erkende organisatie en een keuringsverslag wordt op de stand 
nagelaten. Bij afkeuring wordt een tweede keuring uitgevoerd na afspraak met de standenbouwer. Een 
derde keuring valt extra in regie ten laste van de standhouder/exposant. Zonder goedkeuring van de 
officiële keuringsdienst kan de stand niet worden opengesteld. 
 
 
 
 
 
 

Laat uw ontwerp op voorhand goedkeuren en stuur uw technische tekening met maatvoering naar 

v.bossaer@fairsconsult.com! 
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4.2.2 Standaard stand (Type B) 
 
Wanneer u dit type stand heeft besteld, zijn inbegrepen: 

➢ Lichtgrijze tapijttegels (100x100 cm) 
➢ Zwarte wanden (100x250 cm) 
➢ Verdeelstekker 
➢ Naambord aan elke open zijde (wijzigingen tijdens de 

opbouw = € 50,00) 
➢ Verlichting (1 spot per 4m²) 
➢ Keuring elektrisch materiaal en standbouw 

 
U kan uw standaard stand nog upgraden met oa. een berging, eyecatcher met uw logo, bestickering van 
de wanden,…  
 
4.2.3 Truss constructie (Type C) 
 
Wanneer u dit type stand heeft besteld, zijn inbegrepen:  

➢ Lichtgrijze tapijttegels (100x100 cm)  
➢ Grijs aluminium frame op 4 poten (H 400 cm) 
➢ Verlichting (1 spot per 4m²) 
➢ Verdeelstekker 
➢ PVC doek op achterwand en/of zijwand(en) incl. print 
➢ Plaatsing PVC doek in truss 
➢ Keuring elektrisch materiaal en standbouw 

 
4.2.4 Mini stand op de Market (Type D) 
 
Wanneer u dit type stand heeft besteld, zijn inbegrepen:  

➢ Lichtgrijze tapijttegels (100x100 cm) 
➢ Oppervlakte ± 5m² 
➢ 4 zwarte wanden (100x250 cm)  
➢ 1 naambord (wijzigingen tijdens de opbouw = € 50,00) 
➢ Verlichting (2 spots op de buitenpanelen) 
➢ 1 afsluitbare balie + 1 barkruk (zwart) 
➢ Keuring elektrisch materiaal en standbouw 
➢ Basisaansluiting elektriciteit 2.200W + verdeelstekker 
➢ Deelnamekosten 
➢ Gemeenschappelijke berging 

 
 
4.3 Elektriciteit 
 
 
 
 
Op de webshop kan u extra elektriciteit bestellen, verbruik inclusief: 
 
4.3.1 Upgrade of verzwaring op de bestaande basisaansluiting van 2.200W 
 

➢ 06kW Incl. bordje met 2 automaten 2P16A, verliesstroomschakelaar 30mA & 4 stopcontacten 
➢ 10kW Incl. bordje met 3 automaten 2P16A, verliesstroomschakelaar 30mA & 6 stopcontacten 
➢ 13kW  3 x 20A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P32A 
➢ 16kW 3 x 25A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P32A 

Via het deelnameformulier wordt op elke stand reeds 2.200W voorzien, ongeacht het standtype! 
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➢ 20kW 3 x 32A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P32A 
➢ 26kW 3 x 50A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P63A 
➢ 41kW 3 x 63A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P63A 
➢ 52kW 3 x 80A, voedingskabel 5G35 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P125A 
➢ 66kW 3 x 100A, voedingskabel 5G35 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P125A 
➢ 80 kW 3 x 125A, CEE koppelstekker   

 
4.3.2 Extra aansluiting(en) 

 
➢ 03kW Incl. bordje met 1 automaat 1xP16A, verliesstroomschakelaar 30mA & 2 stopcontacten 
➢ 06kW Incl. bordje met 2 automaten 2P16A, verliesstroomschakelaar 30mA & 4 stopcontacten 
➢ 10kW Incl. bordje met 3 automaten 2P16A, verliesstroomschakelaar 30mA & 6 stopcontacten 
➢ 13kW  3 x 20A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P32A 
➢ 16kW 3 x 25A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P32A 
➢ 20kW 3 x 32A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P32A 
➢ 26kW 3 x 50A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P63A 
➢ 41kW 3 x 63A, voedingskabel 5G6 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P63A 
➢ 52kW 3 x 80A, voedingskabel 5G35 voorzien van CEE koppelstekker rood 5P125A 
➢ 80 kW 3 x 125A, CEE koppelstekker 

 
4.3.3 Schakelborden 

 
Vanaf 13 kW is een schakelkast nodig, eveneens te verkrijgen op de webshop: 
 

➢ 13kW 1 verliesstroomschakelaar 30mA + 4 stopcontacten beveiligd door 4 automaten  
  2p16A + 1 CEE koppelstekker rood 5P16A beveiligd door 1 automaat 4P16A 

➢ 16kW 1 verliesstroomschakelaar 30mA + 5 stopcontacten beveiligd door 5 automaten  
  2p16A + 1 CEE koppelstekker rood 5P16A beveiligd door 1 automaat 4P16A 

➢ 20kW 1 verliesstroomschakelaar 30mA + 6 stopcontacten beveiligd door 6 automaten  
  2p16A + 1 CEE koppelstekker rood 5P16A beveiligd door 1 automaat 4P16A 

➢ 26kW 1 verliesstroomschakelaar 30mA + 8 stopcontacten beveiligd door 8 automaten  
  2p16A + 1 CEE koppelstekker rood 5P16A beveiligd door 1 automaat 4P16A + 1 
  CEE koppelstekker rood 5P32A beveiligd door 1 automaat 4P32A 

➢ 41kW 1 verliesstroomschakelaar 30mA + 12 stopcontacten beveiligd door 12 automaten  
2p16A + 1 CEE koppelstekker rood 5P16A beveiligd door 1 automaat 4P16A + 1 CEE  
koppelstekker rood 5P32A beveiligd door 1 automaat 4P32A 

➢ 52kW 1 verliesstroomschakelaar 30mA + 15 stopcontacten beveiligd door 15 automaten  
2p16A + 2 CEE koppelstekker rood 5P16A beveiligd door 1 automaat 4P16A + 2 CEE 
koppelstekker rood 5P32A beveiligd door 1 automaat 4P32A 

➢ 66kW 1 verliesstroomschakelaar 30mA + 18 stopcontacten beveiligd door 18 automaten  
2p16A + 2 CEE koppelstekker rood 5P16A beveiligd door 1 automaat 4P16A + 2 CEE 
koppelstekker rood 5P32A beveiligd door 1 automaat 4P32A 

 
 
4.4 Deelnamevoorwaarden 
 
De vaste deelnamekosten worden apart in rekening gebracht en omvatten: inschrijvingsrecht, dossier- en 
administratiekosten, inlassing in de catalogus, verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
deelname aan publiciteit- en public relations campagne, websitevermelding en deelname 
exposantenborrel. 
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4.5 Optioneel drukwerk 
 
Exposanten met standtypes B en D kunnen op de webshop drukwerk bestellen om hun wanden full 
colour te laten bedrukken. Er zijn 3 mogelijkheden: 
 
4.5.1 Fullcolour print in kleine frame 

➢ Print in slimframe 
➢ Bevestiging aan paneel 
➢ Herbruikbaar (enkel print, panelen mogen niet meegenomen worden) 

 
4.5.2 Fullcolour print op paneel 

➢ Zelfklevende folie op panel 
➢ Niet herbruikbaar (panelen mogen niet meegenomen worden) 

 
4.5.3 Fullcolour muurprint op stof 

➢ Print op peesdoek in slimframe 
➢ Bevestiging over paneel 
➢ Herbruikbaar (enkel peesdoek, panelen mogen niet meegenomen 

worden) 
 
 
4.6 Eventreglement 

 
➢ Het is niet toegestaan in de gehuurde wanden te boren, te schroeven, te nieten of te spijkeren. 

 
➢ Het is niet toegestaan om op de gehuurde wanden te schrijven met ballpoint, stiften, potloden, 

e.d. 
 

➢ De wanden en aluminium frames mogen niet beplakt worden met tape of andere 
bevestigingsmaterialen indien deze bij verwijdering lijmresten achterlaten. Mocht dit laatste 
toch het geval zijn, dienen de lijmresten door u zelf verwijderd te worden. Eventuele 
schoonmaakkosten die naderhand door ons gemaakt moeten worden zullen bij u in rekening 
worden gebracht. Bij beschadigingen aan de wanden wordt de vervangingswaarde per wand in 
rekening gebracht. 

 
➢ Op het beurssecretariaat is dubbelzijdige tape verkrijgbaar dat geen sporen nalaat op de 

panelen. 
 

➢ Gelieve het gehuurde materiaal op uw stand in dezelfde staat achter te laten. 
 

➢ De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. Laat waardevolle spullen daarom 
nooit onbeheerd achter.  

 
➢ Omruilen en/of terugbetalen van gehuurd materiaal wordt niet toegestaan. 

 
➢ Klachten over gehuurd materiaal 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.  

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

de exposant verwijderd worden. 
 

➢ Het gebruik van gas(flessen) is ten strengste verboden. 
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➢ (Demo)materiaal mag enkel op uw eigen stand geplaatst worden, niet in de gangpaden. 

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

 
➢ Onmiddellijk na het einde van de beurs start onze leverancier met het afbouwen van de standen. 

Haal uw persoonlijke spullen en waardevolle voorwerpen zo snel mogelijk van uw stand! 
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5. Webshop 
 
Via de webshop kunt u diverse extra producten bestellen om uw deelname te optimaliseren. 
Inloggen kan via http://www.expowebshop.com/. Een paswoord heeft u niet nodig. 
 
5.1 Overzicht producten webshop 
 

➢ Home 
Hier vindt u een selectie terug van de diverse producten die in de webshop aanwezig zijn. 
 

➢ Audio-Video 
Multimedia, tv, IPad,.. 
 

➢ Carpet 
De tapijttegels (100x100 cm) zijn donkergrijs in de wandelgangen en lichtgrijs voor standtypes 
B, C & D. Wenst u toch een ander kleur? Dan vindt u hier de verschillende mogelijkheden terug. 
 

➢ Catering 
Voor uitgebreide standcatering verwijzen wij u rechtstreeks door naar Nobel Catering, de vaste 
huiscateraar van Antwerp Expo. 
 

➢ Electrical appliances 
Klein elektrisch materiaal: koffiezet, frigo,… 
 

➢ Electricity 
Op elke stand is standaard een elektriciteitsaansluiting voorzien van 2.200W. 
Heeft u echter verzwaring, een extra aansluiting of een schakelbord nodig? Maak dan hier uw 
keuze. 
 

➢ Furniture 
Hier kunt u meubilair bestellen om uw stand aan te kleden: tafels, stoelen, balie’s, kapstokken, 
brochurerekken, koeltoonbanken, … 
Bekijk ook onze meubelpakketten! 
 

➢ Internet 
Antwerp Expo voorziet gratis Wifi. Dit is een solide netwerk, maar wel een basisaansluiting. 
 
U kan ook supersnel internet bestellen. Dit is echter niet verkrijgbaar op de webshop en wij 
verwijzen u hiervoor rechtstreeks door naar Citymesh. Mogelijkheden te bekijken op 
https://antwerpexpo.citymesh.com/. Bestellen kan via sales@citymesh.com met duidelijke 
vermelding van de beurs, gebouw, hal, datum en standnummer. 
 

➢ Lighting 
Bij standtype B, C & D is reeds verlichting voorzien. Bestel hier eventueel extra spots. 
 

➢ Marketing 
Nvt. 
 

➢ Plants 
Om uw stand op te fleuren kunnen hier diverse soorten planten besteld worden. 
 
 

http://www.expowebshop.com/
http://www.expowebshop.com/
https://antwerpexpo.citymesh.com/
https://antwerpexpo.citymesh.com/
mailto:sales@citymesh.com
mailto:sales@citymesh.com
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➢ Services 
Hier kunt u diverse diensten bestellen zoals vorkheftrucks, parkeerabonnementen, 
standschoonmaak en opslag van (leeg) verpakkingsmateriaal. 
 

➢ Stand structure 
Om uw modulaire standbouw te optimaliseren kan u hier extra panelen, een berging en/of 
printwerk bestellen. 
 

➢ Water 
Hier kunnen wateraansluitingen (aanvoer en/of afvoer) besteld worden. 
Opgelet: indien de technische dienst van Antwerp Expo uw eigen materiaal moet aansluiten, 
rekenen zij hiervoor een toeslag. Indien u hiervan gebruik wil maken, gelieve dit eveneens te 
bestellen via de webshop.  

 
 
5.2 Hoe producten bestellen? 
 

➢ U duidt het gewenste product + aantal aan en klikt op ADD TO CART. 
➢ Wanneer uw bestelling is afgerond, klikt u rechts bovenaan op het winkelmandje en kiest u voor 

CHECKOUT. 
➢ Nu kan u de beursnaam aanduiden (Bibac Plus – Antwerp Expo) en uw contactgegevens 

invullen.   
➢ Tenslotte klikt u op PLACE ORDER waarna u een kostennota ontvangt voor de bestelde 

producten. 
 
Bestellingen via de webshop dienen 3 weken voor de aanvang van de beurs te zijn geplaatst. Voor alle 
orders na deze datum geldt een toeslag van 30%. 
 
 
5.3 Overige producten 
 
Sommige diensten zijn afhankelijk van de hal en de positie in de hal en kunnen daarom niet besteld 
worden op de webshop. U kan deze diensten schriftelijk aanvragen via v.bossaer@fairsconsult.com.  
 
Hierbij een overzicht van de producten die niet via de webshop besteld kunnen worden: 
 
5.3.1 Hostesses 
 
Wenst u assistentie op de stand? Contacteer ons via v.bossaer@fairsconsult.com.  
 
5.3.2 Vorkheftrucks 
 
Tijdens de opbouw & afbraak zijn vorkheftrucks beschikbaar via DB Schenker. Vorkheftrucks kan u 
bestellen via de webshop onder ‘services’ of ter plaatse (+50% toeslag). 
 
Gelieve door te geven via v.bossaer@fairsconsult.com op welke dagen en op welk tijdstip u de 
hefvorktruck wenst te huren. 
 
5.3.3 Perslucht 
 
Heeft u perslucht nodig? Gelieve dit aan te vragen bij de organisatie via v.bossaer@fairsconsult.com. 
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5.3.4 Ophangpunten 
 
Ophangpunten zijn niet overal mogelijk (afhankelijk van de hal en de positie in de hal). Vraag daarom 
tijdig uw ophangpunten aan via v.bossaer@fairsconsult.com zodat we de mogelijkheden kunnen 
nakijken. 
 
Deadline ophangpunten is 10 september 2019, daarna kunnen geen ophangpunten meer besteld 
worden! 
 

Ophangpunten recht onder balk (balken om de 6 meter) 
 

 

Ophangpunt 200 kg (oogbout op balkhoogte) 

 

Ophangpunt 200 kg op gevraagde hoogte met kabelglijder 

 

Ophangpunt 200 kg op gevraagde hoogte met handtakel 

 

Ophangpunt 400 kg (oogbout ± 1meter onder balkhoogte) 

 

Ophangpunt 400 kg op gevraagde hoogte met handtakel 

 
Ophangpunten tussen de balken (via verbindingstruss en indien mogelijk) 
 

 

Ophangpunt 200 kg (oogbout ± 1 meter onder balkhoogte) 

 

Ophangpunt 200 kg op gevraagde hoogte met kabelglijder 

 

Ophangpunt 200 kg op gevraagde hoogte met handtakel 

 
 
5.3.5 Upgrade internet 
 
Supersnel internet is verkrijgbaar via Citymesh: https://antwerpexpo.citymesh.com/. 
Bestellen kan via sales@citymesh.com met duidelijke vermelding van de beurs, gebouw, hal, datum en 
standnummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://antwerpexpo.citymesh.com/
https://antwerpexpo.citymesh.com/
mailto:sales@citymesh.com
mailto:sales@citymesh.com


  22 
 

6. Promotie 
 
6.1 Banners  
 
Om uw klanten & relaties gratis toegang te geven tot de beurs, kunt u diverse online banners downloaden 
op onze website onder de pagina ‘Promotie’. Deze banner kunt u oa. plaatsen onder uw 
emailhandtekening, in uw (digitale) nieuwsbrief en/of op uw website om uw aanwezigheid als exposant 
op Bibac Plus kenbaar te maken en om personen gratis uit te nodigen naar de beurs.  
 
 
6.2 URL-link  
 
Elke exposant ontvangt een eigen persoonlijke URL-code om vanuit de banner naartoe te linken. Via deze 
link kunnen klanten & relaties zich gratis registreren voor de beurs. Na registratie ontvangt de 
geregistreerde bezoeker een e-ticket per mail dat hij kan uitprinten, meenemen en gratis de beurs 
bezoeken. 
  
Het is tevens mogelijk u een statusoverzicht te geven van de genodigden die via u hebben geregistreerd: 

➢ welke geregistreerden de beurs hebben bezocht 
➢ welke geregistreerden de beurs niet hebben bezocht 

 
 
6.3 Vrijkaarten 
 
Indien u gedrukte uitnodigingen wenst, kunt u deze gratis per 250 kaarten aanvragen.  
U kan deze vanaf 1 juni 2019 afhalen bij: 

➢ Bakkers Vlaanderen, Elisabethlaan 1, 2600 Berchem 
➢ De Nationale Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs België, Houba de 

Strooperlaan 784, 1020 Brussel 
➢ Fairs Consult (Flanders Expo), Maaltekouter 1, 9051 Sint Denijs Westrem 

 
Indien u deze per aangetekende zending wenst te ontvangen, wordt port kost doorgerekend. 
 
 
6.4 Sponsoring 
 
Voor meer visibiliteit kunnen exposanten deelnemen als sponsor van Bibac Plus. Wij bieden 5 
sponsorpakketten aan om uw deelname extra in de schijnwerpers te zetten: 
 

➢ Sponsorpakket A 
 
Opname van uw logo op elektronische nieuwsbrieven, beurscatalogus, website en beursplan. Om als 
sponsor van dit pakket opgenomen te worden dient u minimaal 32 m² naakte oppervlakte te huren. De 
prijs bedraagt € 1.250,00 en er worden maximaal 10 sponsors toegelaten. U kan dit sponsorpakket 
upgraden via een van de andere pakketten. (Logo aanleveren in .eps en .jpeg) 
 

➢ Sponsorpakket B 
 
Ongelimiteerd flyeren tijdens de openingsuren van Bibac Plus aan de inkom (ingang 2) en in de 
wandelgangen van de verschillende hallen (niet op de stands!) via hostesses/stewards (max 2) + 
opname van uw logo op elektronische nieuwsbrieven, beurscatalogus, website en beursplan. Om als 
sponsor van dit pakket opgenomen te worden dient u minimaal 32 m² naakte oppervlakte te huren. De 
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prijs bedraagt € 1.500,00 en er worden maximaal 2 sponsors toegelaten. Dit sponsorpakket kan 
eventueel gecombineerd worden met een ander pakket. (Drukwerk zelf aan te leveren + logo aanleveren 
in .eps en .jpeg) 
 

➢ Sponsorpakket C 
 
Uitdelen van met uw logo bedrukte goodiebags tijdens de openingsuren van Bibac Plus aan de inkom 
(ingang 2) van de beurs via hostesses/stewards (max 2) + opname van uw logo op elektronische 
nieuwsbrieven, beurscatalogus, website en beursplan. Om als sponsor van dit pakket opgenomen te 
worden dient u minimaal 32 m² naakte oppervlakte te huren. De prijs bedraagt € 1.500,00 en er worden 
maximaal 2 sponsors toegelaten. Dit sponsorpakket kan eventueel gecombineerd worden met een ander 
pakket. (Goodiebags en inhoud zelf aan te leveren + logo aanleveren in .eps en .jpeg) 
 

➢ Sponsorpakket D 
 
De officiële exposantenlanyards (neklinten) worden met uw firmanaam/logo bedrukt + opname van uw 
logo op elektronische nieuwsbrieven, beurscatalogus, website en beursplan. Om als sponsor van dit 
pakket opgenomen te worden dient u minimaal 32 m² naakte oppervlakte te huren. De prijs bedraagt € 
1.500,00 en er wordt maximaal 1 sponsor toegelaten. Dit sponsorpakket kan eventueel gecombineerd 
worden met een ander pakket. (Lanyards zelf aan te leveren + logo aanleveren in .eps en .jpeg) 
 

➢ Sponsorpakket E 
 
De vloer in de inkomhal wordt voorzien van vloerstickers (max 15 stickers / sponsor) + opname van uw 
logo op elektronische nieuwsbrieven, beurscatalogus, website en beursplan. Om als sponsor van dit 
pakket opgenomen te worden dient u minimaal 32 m² naakte oppervlakte te huren. De prijs bedraagt € 
1.500,00 en er worden maximaal 2 sponsors toegelaten. Dit sponsorpakket kan eventueel gecombineerd 
worden met een ander pakket. (Vloerstickers zelf aan te leveren + logo aanleveren in .eps en .jpeg) 
 
 

Contacteer ons via v.bossaer@fairsconsult.com indien u graag een van bovenstaande 
sponsorpakketten wilt bestellen of een op maat gemaakt pakket wenst! 
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Bijlage 1: Invulblad voor voertuigen tijdens opbouw / afbraak 
 
 

 

INVULBLAD VOOR VOERTUIGEN 
 

✓ vul mij volledig in 

✓ leg mij op een goed zichtbare plaats achter uw voorruit (zowel tijdens de 

opbouw, de beurs als de afbouw) 

✓ zorg dat u ten allen tijde bereikbaar bent op uw gsm nummer 
 
 

 
 

 

 

NAAM 
 
 

 

 

FIRMA 
 
 

 

 

STANDNUMMER 
 
 

 

 

GSM NR 
 
 

 

 

NUMMERPLAAT 
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Bijlage 2: Types voertuigen 
 

 

PERSONENWAGENS    
 

 
 

 

KLEINE BESTELWAGENS 

 

 

GROTE BESTELWAGENS (laadvermogen max. 3,5 ton) 

 
 
 

KLEINE & MIDDELGROTE VRACHTWAGENS 
 

  
 
 
 

TREKKERS MET OPLEGGER 

 
 

 


