
Bis, grootste (ver)bouwbeurs van Vlaanderen wil
opnieuw naar dezelfde capaciteit groeien als voor de

coronacrisis
Beurs kan rekenen op grote interesse met 250 standhouders in zes hallen

In Flanders Expo vindt van 8 tot en met 16 oktober de grootste (ver)bouwbeurs van
Vlaanderen plaats. Bis ontvangt 250 standhouders, organiseert tientallen infosessies
en verwelkomt ook tuinarchitect Bartel Van Riet en interieurspecialiste Kelly
Claessens. Bezoekers kunnen er terecht om inspiratie op te doen maar ook wie
concrete bouw- of verbouwplannen heeft kan op Bis zijn hart ophalen. Organisator
Easyfairs wil met Bis de bouwsector centraliseren op één plek. Of je nu nog de eerste
steen moet leggen of al aan de afwerking van je woning kan beginnen. 

PERSBERICHT

·Persoonlijk (ver)bouwadvies
·(ver)bouwadvies in groep
·Persoonlijk interieuradvies
·Vastgoedadvies
·Advies van de BV’s Bartel Van Riet en Kelly Claessens

Op Bis, de grootste (ver)bouwbeurs van Vlaanderen, vind je kwalitatieve verdelers, inspiratie en
professioneel advies over keukens, badkamers, interieurafwerking, isolatie, hernieuwbare
energie en zoveel meer. De ideale plaats om je (ver)bouwplannen te laten slagen! Bis stoelt op
drie pijlers: je vindt er alle info op één plek, je maakt kennis met vakmensen uit jouw buurt en je
kan er terecht voor gratis onafhankelijk advies tijdens een van de vele infosessies. 

Infosessies
"Wie door het bos van premies, wetgevingen, en bouwtips de bomen niet meer ziet, kan op Bis
terecht op een van de vele infosessies. Die vinden zowel in groep als individueel plaats. De
infosessies zijn opgedeeld in vijf grote categorieën die elk op hun beurt nog eens opgedeeld
worden in subcategorieën. Bis is de one-stop-shop voor iedereen die plannen heeft met zijn
woning", vertelt organisator Farida Martens. 

Onder deze categorieën vind je nog tal van subcategorieën zodat elke bezoeker meteen weet
waar hij of zij terecht moet voor advies op maat. Zo kan je bij het luik ‘Vastgoedadvies’ terecht als
je voor de eerste keer een woning wil kopen, wordt er uitgelegd wat vastgoed op lijfrente
betekent en leer je hoe je bijvoorbeeld een projectgrond moet verkopen. Wil je graag bouwen of
verbouwen maar weet je niet hoe je de geschikte architect vinden of wil je graag weten hoe je
energiezuinig en duurzaam bouwt, dan kan je terecht bij het ‘persoonlijk (ver)bouwadvies’.

Het volledige overzicht vind je online via deze link: www.bisbeurs.be/programma/advies/

https://www.bisbeurs.be/programma/advies/


Project en Immo
Woningbouw en renovatie
Ruwbouw
Schrijnwerken
Exterieur
Haarden en vloeren
Sanitair, energie, HVAC en Elektrotechniek
Keukens en interieur

250 standhouders
Bis wil echt een one stop shop zijn en centraliseert daarom alle aannemers die je nodig hebt om
een woning vanaf de eerste potloodtekening tot de laatste laag verf af te werken. Met een 250-
tal aannemers onder één dak is organisator Easyfairs daarin geslaagd. 

De hele beurs is opgedeeld in negen themazones verspreid over zes hallen. Wie Bis binnenstapt
zal merken dat deze 8 themazones zo ingedeeld zijn dat je eerst het ruwe begin van het bouwen
tegenkomt met de zone ‘Ruwbouw en Immo” tot “Exterieur”. Zo neemt de beurs de bezoeker bij
de hand van het prille begin van de woning tot de afwerking. 

De themazones zijn:

Het volledige overzicht vind je via deze link: https://www.bisbeurs.be/beursplan/

Bartel Van Riet en Kelly Claessens
Dit jaar verwelkomt Bis ook twee bekende Vlamingen. Tuinarchitect Bartel Van Riet en
interieurarchitecte Kelly Claessens komen langs en zullen de bezoeker tijdens een groepssessie
alles vertellen over hun vakgebied. 

Bartel komt op 14 oktober om 16 uur en op 15 oktober om 11 uur. Kelly zal er zijn op 9 oktober
om 11 uur en op 16 oktober om 11 uur. 

Opnieuw groeien na corona
Met zo een 250 standhouders kan Bis op heel wat enthousiasme rekenen vanuit de
verschillende bedrijven die actief zijn in de bouwsector. Toch heeft corona ook hier een impact
gehad. Zo zit Bis nog niet aan het aantal standhouders van voor de coronacrisis. Maar het is de
ambitie van Easyfairs om opnieuw te groeien de komende jaren. 

“Wij geloven ook dat dat perfect mogelijk is. Wij merken nu al heel veel enthousiasme bij de
aanwezige standhouders en we zijn ervan overtuigd dat dat enthousiasme alleen maar zal
toenemen. De bouwsector gaat door een moeilijke periode door lange wachttijden op
materialen en de stijgende prijzen. Maar iedereen beseft ook dat er maar een weg is, en dat is
de weg vooruit. Dankzij deze beurs zetten we een stap in de goede richting.”
- Farida 

https://www.bisbeurs.be/beursplan/


Praktisch

weekdagen: 13u tot 18.30u
weekenddagen: 10u tot 18.30u
Nocturne: vrijdag 14 oktober van 13u tot 23u

Online: 7 euro
Aan de kassa: 13 euro

Bis-beurs loopt van 8 tot en met 16 oktober 2022 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9000 Gent.
Openingsuren:

Tickets:

Meer info via www.bisbeurs.be

Perscontact

David Acke: 0472 90 12 48

Evelyn Demey: 0472 90 89 29

Voor accreditatie en inplannen interviews

Voor inhoudelijke vragen over de beurs

Beeldmateriaal: https://www.bisbeurs.be/pers/


