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Afsprakennota 4.2. 
standenruimte - type standen – opties – locatie standen 

 

1. MINI-stand (5,6 m²) 
 

• Voor een MINI-stand is slechts 5,6 m² (2,5 x 2,25 meter) beschikbaar 

• Inbegrepen: 
o 1 tafel met tafelkleedje 
o 2 stoelen 
o 1 stopcontact 

• Afmetingen van de tafel: 1m80 x 76 cm. 

• Indien een stand hoger is dan 2m90  moet dit vooraf gemeld worden aan het 
organisatiecomité. 

• Een mini-stand is bedoeld voor éénmansbedrijven (aantal plaatsen is beperkt – de toewijzing is 
ondergeschikt aan de toekenning van de standaardstandruimte van 12 m²). 

• De toewijzing van een mini-stand kan pas bevestigd worden uiterlijk één week voor het 
colloquium en is afhankelijk van de inschrijving van normale standplaatsen. 

• De mogelijkheid om een MINI-stand te nemen wordt jaarlijks besproken met het 
congrescentrum. 

 
 
2. Gewone stand (12m²) 
 

• Voor een gewone stand is 12 m² (3,5 x 3,5 meter) beschikbaar  

• Inbegrepen: 
o + 1 tafel  met wit tafelkleedje 
o + 3 stoelen 
o 1 stopcontact 

• Afmetingen van de tafel: 1m80 x 76 cm. 
 

 
3. Bronze, Silver en Gold sponsors 

 

• De beschrijving van de bronzen, silver en gold sponsorships vindt u in het document “xx. 
Afsprakennota - high level sponsorship” 

• Inbegrepen: 
o 3 tafels met wit tafelkleedje 
o 5 stoelen 
o 1 stopcontact 

• Afmetingen van de tafels: 1m80 x 76 cm. 
 
 
4. Platinum sponsor (32 m²) 

 

• De beschrijving van het platinum sponsorship vindt u in het document “xx. Afsprakennota - 
high level sponsorship” 

• De grootte en inplanting van de stand wordt omschreven in overleg met het organisatiecomité. 

• Inbegrepen: 
o 3 tafels met wit tafelkleedje 
o 5 stoelen 
o 1 stopcontact 

• Afmetingen van de tafels: 1m80 x 76 cm. 
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5. Stopcontacten 

 

• Per stand is één stopcontact voorzien.  

• U kan desgewenst bijkomende stopcontacten huren aan 150€/dag. 

• Wil aub zelf voor de nodige verlengkabels en verdeelstekkers zorgen. 
 
 

6. Wandpanelen  
 

• Wandpanelen worden in principe zelf voorzien door de standhouder. 

• Panelen kunnen zo nodig gehuurd worden, mits tijdige aanvraag en bestelling (optie X19). 
 
 

7. Plaats van de standen 
 

• U kan op het inschrijvingsformulier aanduiden naast welke bedrijven u al dan niet wenst te 
staan. In de mate van het mogelijke houden wij hier rekening mee. U kan dit aanduiden in de 
rubriek ‘Plaats naast andere standhouders’ op tabblad 3 (lijn 123-128) 

• Indien u hieromtrent geen specifieke verwachtingen heeft, verzoeken wij u deze rubriek bij 
voorkeur niet in te vullen. Dit maakt het voor ons gemakkelijker om de standen een plaats te 
geven. 
 

 
8. Meubilair annuleren 

 

• Ingeval u de voorziene tafels of stoelen niet nodig hebt, kan u dit noteren in het veld opmerkingen 
op tabblad 2.  

• Indien dit correct geregistreerd worden kunnen we dit doorgeven naar de leden van het 
congresteam die zich bezig houden met de standenbouw. Niet gebruikt meubilair wordt evenwel 
niet gecrediteerd. 

 

 

Tafel (inbegrepen) – kan bijbesteld worden 
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Stoel (inbegrepen) – kan bijbesteld worden 

 
 
Bistrotafel of statafel met hoes (enkel op bestelling) 
Hoogte 110 cm 

 
Hoge krukken - Barkruk (enkel op bestelling) 
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9. Indeling van het congrescentrum 
 

Om u een impressie te geven over de indeling van het congrescentrum, verwijzen wij u naar de 
website  
http://ict4care.be/congres 
 
Als voorbeeld bezorgen we u een link naar de standentoewijzing van het VORIG colloquium in 2022. 
http://ict4care.be/congres/deelnemende-bedrijven-2023/ 
 
Scroll naar beneden naar  ‘plaats der standen 2022’ 
 

Plaats van de standen 2022: 

 
Zaal Hercules 2022 
Zaal Adromeda 2022 
Zaal Centrale hall 2022 
 
 

 

 
 

 

10. De toewijzing van de standplaatsen voor het colloquium2023 zal ten vroegste op maandag 20 maart 
2023  en ten laatste op maandag 27 maart 2023 beschikbaar zijn op www.ict4care.be/congres . 

 
Voor de toewijzing van de standplaats wordt geen standnummer toegekend.  
 
De plaats van de stand wordt op het grondplan aangeduid met het logo van het bedrijf (één logo voor 
één stand). 
De standplaats wordt toegewezen in de laatste week voorafgaand aan  het congres.  
Zie ook vorige jaren (zie www.ict4care.be/congres ) . 

 
  

11. Adres congrescentrum De Montil 
 
De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem, tel. 02/583 00 70 

Liggingsplan: www.demontil.com 

 
 

 

  

http://ict4care.be/congres
http://ict4care.be/congres/deelnemende-bedrijven-2023/
http://ict4care.be/congres/wp-content/uploads/2022/05/01.-Hercules-2022-plaats-der-standen.jpg
http://ict4care.be/congres/wp-content/uploads/2022/05/02.-Andromeda-2022-plaats-der-standen.jpg
http://ict4care.be/congres/wp-content/uploads/2022/05/03.-Centrale-Hall-2022-plaats-der-standen.jpg
http://www.zorgict.be/congres
http://www.zorgict.be/congres
http://www.demontil.com/
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Toegang exposantenzalen De Montil – via Ternatsestraat 

 

 
 

 Toegang 

bezoekers via 

Moortelstraat 

 

Toegang 

standenbouw & 

exposantenruimte 

via de Ternatsestraat 


