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ACTIEVE BEURSBELEVING!
Bibac Plus legt de klemtoon op DEGUSTATIE en DEMONSTRATIE door alle standen heen.

Wij pleiten daarom voor een ACTIEVE BEURSBELEVING en stimuleren onze exposanten graag om hun stand zo 
attractief, levendig en karaktervol mogelijk te maken!



ALGEMEEN
BEURSLOCATIE
Antwerp Expo - Jan van Rijswijcklaan 191 - 2020 Antwerpen

CONTACTPERSOON BIBAC PLUS
Virginie Bossaer - T +32 (0)9 298 08 01 - info@bibacplus.be 

DATUM BEURS
Van zondag 19 t/m woensdag 22 maart 2017

OPENINGSUREN
Openingsuren: dagelijks van 11:00 tot 18:00
After Bibac Plus party: dagelijks van 18:00 tot 20:00 (uitz. woe 22 maart)

BEURSSECRETARIAAT
Het beurssecretariaat bevindt zich rechtover INGANG 2 tussen hall 4 en hall 1, 
hier kunt terecht om in te checken en voor alle vragen.



/ BEURSPLAN
Gelieve steeds het meest actuele beursplan te hanteren.
Dit is terug te vinden op de website www.bibacplus.be onder de button ‘plan’.



/ BOUWHOOGTES
Hall 1: 7m & 4m
Hall 2: 4m
Hall 4: 7m & 9m



/ HALL 1 

Elektriciteitsaansluiting & watervoorziening via plafond! 



/ HALL 2

Elektriciteitsaansluiting & watervoorziening via plafond! 



/ HALL 4

Elektriciteitsaansluiting & watervoorziening via plafond! 



/ PARKING
Direct naast de hallen kunt u uw auto parkeren (exposantenparking).
De kosten zijn € 7,00 (excl. BTW) per dag / wagen. 
Deze kosten kunt u ter plaatse betalen of u kan uw abonnement aankopen via de webshop.

Tijdens de opbouw/afbraak is de exposantenparking gratis.



/ POORTEN
Hall 1: Poorten 1A, 1B
◦ 1A: 3,90m x 3,40m (HxW)
◦ 1B: 3,90m x 3,80m (HxW)

Hall 2: Poorten 2A, 2B
◦ 2A: 4,20m x 3,90m (HxW)
◦ 2B: 4,20m x 3,90m (HxW)

Hall 4: Poorten 4B, 4C, 4D, 4E
◦ 4B: 4,40m x 4,60m (HxW)
◦ 4C: 4,40m x 4,60m (HxW)
◦ 4D: 4,30m x 5,30m (HxW)
◦ 4E: 5,60m x 5,00m (HxW)

Gelieve u eerst aan te melden op  
het beurssecretariaat (Ingang 2)!



BADGES
Alle exposanten ontvangen badges bij het inchecken op het beurssecretariaat, deze ontvangt u niet per post.

De badges worden pas overhandigd nadat alle openstaande bedragen zijn voldaan!

Bancontact is beschikbaar.
Badges zijn niet nominatief.

Het beurssecretariaat bevindt zich tussen hal 4 en hal 1, gelieve u zich hier eerst aan te melden!



BETALINGEN
Alle nog openstaande bedragen dienen voor het inchecken te zijn voldaan.

Openstaande bedragen kunnen bij het inchecken worden voldaan per credit card met een toeslag van 5% 
administratie en credit card kosten.

Fairs Consult accepteert cash, maar geen cheques.



CATALOGUS
Alle informatie op de online exposantenlijst zal worden gebruikt voor de gedrukte versie voor de bezoekers. 
Daarom is het belangrijk om uw bedrijfsgegevens te controleren. 

Vanaf 2 weken voor de start van de beurs zal een toeslag worden berekend voor het wijzigen of toevoegen aan 
deze lijst. Wijzigingen kunt u doorsturen naar info@bibacplus.be.



CATERING
Tijdens de opbouw en tijdens de beurs is er catering voorzien in Charlie’s in hall 4 tussen 11h00 en 14h30.



DIVERSE STAND TYPES
STANDTYPE A (exclusief standbouw)

Wanneer u dit type stand heeft besteld zal enkel de beursvloer zichtbaar zijn.
Tapijt en wanden zijn hierbij niet inbegrepen, u dient zelf zorg te dragen voor afzetting van uw stand (zie pagina 
Eigen Standbouw).
Standaard worden hierbij kosten voor de controle van het elektrisch materiaal in rekening gebracht à € 2,10 / m². 
De controle zal worden uitgevoerd door een erkende organisatie.

Het tapijt in de wandelgangen is donker grijs.

Extra’s:
Via het deelnameformulier werd reeds 2.200W voorzien per stand.
Het dossierrecht voorziet tevens een verzekering ter waarde van € 8.350,00.



DIVERSE STAND TYPES
STANDTYPE B / Standaard stand (inclusief standbouw)

Wanneer u dit type stand heeft besteld, zijn inbegrepen:
 Licht grijs tapijt 
 Zwarte wanden
 Verdeelstekker
 Naambord (Vermeld zoals aangegeven op de offerte. Voor wijziging tijdens 
de opbouw zal een bedrag van € 37,00 in rekening worden gebracht.)
 Verlichting (1 spot per 4m²)
 Keuring

Extra’s:
Via het deelnameformulier werd reeds 2.200W voorzien per stand.
Het dossierrecht voorziet tevens een verzekering ter waarde van € 8.350,00.



DIVERSE STAND TYPES
STANDTYPE C / Premium stand (inclusief standbouw)

Wanneer u dit type stand heeft besteld, zijn inbegrepen:
 Licht grijs tapijt 
 Zwarte wanden
 Verdeelstekker
 Naambord (Vermeld zoals aangegeven op de offerte. Voor wijziging tijdens 
de opbouw zal een bedrag van € 37,00 in rekening worden gebracht.)
 Verlichting (1 spot per 4m²)
 Ronde eyecatcher incl. print voor uw logo
 Berging van 1m²
 Keuring

Extra’s:
Via het deelnameformulier werd reeds 2.200W voorzien per stand.
Het dossierrecht voorziet tevens een verzekering ter waarde van € 8.350,00.



DIVERSE STAND TYPES
REGLEMENTEN  STANDTYPE B & C

 Het is niet toegestaan in de wanden te boren, te schroeven, te nieten en te spijkeren.

 Het is niet toegestaan om op de wanden te schrijven met ballpoint, stiften, potloden, e.d.

 De wanden en de aluminium frames mogen niet beplakt worden met dubbelzijdig 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, zodanig 
dat deze niet meer herbruikbaar zijn, wordt de vervangingswaarde per wand in rekening gebracht.



DIVERSE STAND TYPES
STANDTYPE D / Truss (inclusief standbouw)

Wanneer u dit type stand heeft besteld, zijn inbegrepen:
 Licht grijs tapijt
 Grijs aluminium frame op (4) poten
 Verlichting (1 spot per 4m²)
 Verdeelstekker
 PVC doek op achterwand en/of zijwand(en) incl. print
 Plaatsing PVC doek in truss
 Keuring

Extra’s:
Via het deelnameformulier werd reeds 2.200W voorzien per stand.
Het dossierrecht voorziet tevens een verzekering ter waarde van € 8.350,00.



EIGEN STANDBOUW
 Antwerp Expo verplicht iedereen een keuring te laten uitvoeren op alle elektriciteitsaansluitingen & standenbouw.

Een keuringsverslag wordt op de stand nagelaten.
Bij afkeuring stand wordt een tweede keuring uitgevoerd na afspraak 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.

Kosten keuring: Keuringkosten bedragen 2,1 €/m2 met maximum van 150 €.

Tijdens de opbouw/afbraak moeten alle veiligheidsnormen en –voorzieningen voldaan worden door 
de standbouwer en zijn personeel!

 De achterzijde van wanden met een hoogte van +2,50 meter dienen NEUTRAAL afgewerkt te worden (zwart of wit).
 Gelieve ongebruikt materiaal, leeg verpakkingsmateriaal, restafval,… NIET achter te laten in de wandelgangen.

Laat uw ontwerp op voorhand goedkeuren via info@bibacplus.be! 



OPHANGPUNTEN
Ophangpunten kunnen niet via de webshop besteld worden (dit is afhankelijk van de hal en de positie in de hal).

Heeft u ophangpunten nodig, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met Antwerp Expo:
T +32 (0)3 260 81 39
Jonas.Stalmans@artexis.com

U ontvangt een raster-schets waarop u kunt aangeven waar u ophangpunten wenst, soort ophangpunt (met of 
zonder takel) en het op te hangen gewicht, alsook een prijsopgave.

Let wel, er worden door onze leverancier 2 prijstarieven gehanteerd:
Standaardtarief
Last minute-tarief (Standaardtarief + 25%)

Het standaardtarief geldt tot 7 werkdagen voor de (voor-)opbouw van de beurs, daarna geldt het last minute-tarief.



PERSLUCHT
Perslucht kan niet via de webshop besteld worden (dit is afhankelijk van de hal en de positie in de hal).

Heeft u perslucht nodig?
Gelieve dit aan te vragen bij de organisatie via info@bibacexpo.be



PROGRAMMA
 Zondag 19 maart Wedstrijd Aspirant Baker stand Bakkers Vlaanderen

Demo’s ‘snijden’ stand Landsbond
Exposantenborrel stand Bakkers Vlaanderen (18:00 – 20:00)

Maandag 20 maart Wedstrijd Aspirant Baker stand Bakkers Vlaanderen
Wedstrijd ‘Gouden Mes’ op stand Landsbond
Uitreiking prijzen (18:00 – 20:00)

 Dinsdag 21 maart Dagscholen stand Landsbond
Demo’s Richemont Club stand Bakkers Vlaanderen
Demo’s De Kroonbakkers stand Bakkers Vlaanderen
Exposantenborrel stand Landsbond (18:00 – 20:00)

Woensdag 22 maart Demo’s Kogeba Geel stand Bakkers Vlaanderen
Afbraak vanaf 18:30



TIMETABLE: Van don 16 maart t/m don 23 maart

Donderdag 09:00 – 18:00* Opbouw voor exposanten met eigen standbouw

Vrijdag 09:00 – 18:00 Opbouw voor exposanten met eigen standbouw

12:00 – 18:00 12:00 – 18:00 Opbouw voor exposanten met modulaire standbouw

Zaterdag 09:00 – 18:00 Opbouw voor alle exposanten

Zondag t/m woensdag 09:00 – 11:00 Exposanten toegang

Woe 11:00 – 18:00 Beurs open voor bezoekers

Woensdag 18:30 – 22:00** Afbouw beurs

Donderdag 08:00 – 18:00 Afbouw beurs hallen 1 & 4

Don 05:00 – 12:00 Afbouw beurs hall 2

* Verlenging kan tot 22:00 aan € 25,00 / h / hall
** Afbouw in hall 2 kan langer doorgaan, gelieve beurssecretariaat hiervan op de hoogte te brengen



VORKHEFTRUCKS
Tijdens de opbouw & afbraak zijn er vorkheftrucks beschikbaar via DB Schenker, te bestellen via de webshop 
(hoofdstuk standenbouw) of ter plaatse (+50% toeslag).

Gelieve door te geven aan de organisatie op welke dagen en op welk tijdstip u de hefvorktruck wenst te huren.



VZW MOEDERS VOOR MOEDERS
De VZW Moeders voor Moeders zet zich in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 160 vrijwilligers verdelen 
materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben.

U kan dit project steunen door op de dagen van de beurs ‘s avonds uw restanten te doneren tussen 18:00 en 18:30 
aan poort 1B.



WEBSHOP
Via de webshop kunt u diverse extra producten bestellen om uw deelname te optimaliseren, zoals tapijt, 

elektriciteit verzwaring, verlichting, planten, stand schoonmaak, etc. 

(Let op: zie onder stand types welke producten al inclusief zijn).

Toeslag op diensten webshop (Late Booking Surcharge) gaat in vanaf 2 maart 2017

Bijbestellingen van diensten tijdens beurs kan via het beurssecretariaat tussen hall 1 en hall 4

Inloggen op de webshop via http://www.expowebshop.com/



WERVING BEZOEKERS

Indien u toch gedrukte uitnodigingen wenst, kunt u die aanvragen (per 250 kaarten). U kan deze gratis afhalen via 
Bakkers Vlaanderen, Elisabethlaan 1, 2600 Berchem, via de Nationale Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs België, Houba de Strooperlaan 784, 1020 Brussel of via Fairs Consult, Maaltekouter 1, 9051 Sint Denijs
Westrem (vanaf vrijdag 20 januari).
Indien u deze per aangetekende zending wenst te ontvangen, wordt port kost doorgerekend.

Om relaties en prospects gratis te kunnen uitnodigen naar de beurs, kunt u diverse 
ONLINE BANNERS downloaden. Deze kunt u o.a. plaatsen onder uw email handtekening, 
in uw (digitale) nieuwsbrief en op uw website om uw aanwezigheid als exposant op de 
beurs te melden en om gratis personen uit te nodigen naar de beurs. 

Elke exposant ontvangt een eigen link om vanuit de banner naartoe te linken. Zo is het 
mogelijk om de bron van de bezoekers te monitoren en u een status overzicht te geven 
van de genodigden die via u hebben geregistreerd:
– een selectie daarvan welke de beurs hebben bezocht
– een selectie daarvan welke de beurs niet hebben bezocht

Kijk voor meer informatie op de promotie-pagina op onze website.



WIFI
Gratis WiFi in Antwerp Expo na inloggen op de server.
Dit betreft een basis verbinding. 
Upgrades zijn beschikbaar via de webshop.


