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Afsprakennota 4.1. 
Standenbouw - opbouw en afbraak 

 

 
1. Uurschema voor standenbouw en afbraak 
 

• Standenopbouw is in principe enkel mogelijk op de congresdag zelf vanaf 6.30 uur. 
 

• Indien het bedrijf de stand reeds de dag voordien wil opbouwen, dient dit vooraf aangevraagd te 
worden en wordt een forfaitair bedrag aangerekend  (zie tabblad 3 optie W1-W7) 

 
 
2. Uurschema voor de congresdag zelf 

 
 

Vanaf 6.30 uur Toegang tot de exposantenhall  vanaf 6.30 uur 

Voor  8.30 uur De standen dienen ten laatste opgebouwd te zijn tegen 8.30 uur 

8.30 uur Opening congresdag om 8.30 uur 

9.20 uur Start presentaties om 9.20 uur 

12.00 uur De catering voor de bedrijven is voorzien om 11.45 uur 

12.20 uur De catering voor het publiek is voorzien vanaf 12.20 uur 

16.45 uur Drink op het einde van de congresdag vanaf 16.45 uur 

17.20 uur Tombola trekking om 17.20 uur 

18.00 uur Einde drink om 18.00 uur 

18.00 uur Einde expositie om 18.00 uur in zaal Hercules 

18.00 uur Einde expositie om 18.00 uur in zaal Andromeda 

20.00 uur Einde afbraak standen – afsluiting exposantenhall 

 
 

3. Informatie voor de standenopbouwers 
 

• De exposantenparking is toegankelijk via de Ternatsestraat (volg de signalisatie). 
Grote toegangspoort van 4,2m op 4,05m. 
 

• De standen worden opgebouwd in de 
o Evenementenhall ‘Hercules’  
o Zaal ‘Andromeda’  
o ‘Centrale Hall’. 

 

• Bij aankomst dienen de standenbouwers zich aan te melden bij de coördinator van de 
standenopbouw. 
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• Bij aanmelding aan de exposantenhall krijgt elke bedrijfsmedewerker/lader/losser een tijdelijke 
(rode) badge.  
 

o Standenbouwers die niet deelnemen aan het colloquium dienen ten laatste om 8.30 uur 
de exposantenzaal verlaten te hebben. De tijdelijk rode badge wordt terug afgegeven 
t.h.v. de poort aan de laad- en loskade. 
 

o De tijdelijke rode badge is specifiek bestemd  voor de standenbouwers. Een 
standenbouwer die ook aan het colloquium wenst deel te nemen, moet zich verplicht 
vooraf inschrijven als deelnemer aan het colloquium  (ten laatste 10 dagen voor het 
colloquium). 
 

o De tijdelijke rode badges moeten in dat geval aan de inschrijvingsdesk tegen uiterlijk 8.30 
uur ingeruild zijn voor een badge als ‘ingeschreven’ deelnemer aan het colloquium. 
 

• Elke  ingeschreven ‘deelnemer’ heeft recht op de volledige congreszak (inclusief de flyers van de 
bedrijven). 

 
 

4. Algemene informatie over de standen 
 

• De standen – algemene afspraken 
o Indien de stand breder is dan de toegelaten afmetingen, wordt de stand ter plaatse 

opgemeten. Bijkomende vierkante meters worden aangerekend per m² (optie V). 
o Indien een stand hoger is dan 3.70 meter moet dit vooraf gemeld worden aan het 

organisatiecomité. 
 

• Tafels en stoelen 
o We stellen voor elke stand - afhankelijk van de gekozen opties - één of meerdere tafels en 

stoelen ter beschikking (zie document xx). 
o Tafels voor ministand en normale stand : 1m80 x 76 cm. 
o Tafels voor platinum, gold, silver en bronze sponsors: 1m80 x 76 cm. 
o Voor elke tafel is een wit tafelkleedje voorzien. 
o Indien het bedrijf geen tafels wenst, verzoeken wij het bedrijf ons dit vooraf mee te delen. 

U kan dit noteren op tabblad 2 bij de opmerkingen. Enkel als dit hier correct geregistreerd 
is, zal dit door ons verwerkt worden. 

• ADSL-lijn 
o Meer Info hierover: Zie document ‘ICT & internet’ 

 
 
 

 


