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1 Waar? 
Flanders Expo 

Maaltekouter 1 

BE-9051 Gent 

www.flandersexpo.be 

 

2 Wanneer? 
 

3 Contactpersonen Easyfairs 
 

Head of event 

Algemene organisatie. 

Katinka Vandevelde 

T. +32 (0)9 241 93 87 

katinka.vandevelde@easyfairs.com 

Sales executive 

Al uw vragen in verband uw deelname en het 

grondplan 

Eva Bettonville 

T. +32 (0)9 241 95 61 

eva.bettonville@easyfairs.com 

Exhibition coordinator 

Al uw vragen in verband uw deelname en het 
grondplan 

Charlotte Verdonck 

T. +32 (0)9 241 94 29 

charlotte.verdonck@easyfairs.com 

Communication Coordinator 

Pers & vragen rond communicatie van het 

evenement. 

Dries Bluekens 

T. +32 (0) 9 241 98 06 

dries.bluekens@easyfairs.com 

Event Operations Coordinator 

Bestellingen webshop: elektriciteit, meubilair, 
standenbouw en andere technische vragen naar 

aanloop van de beurs. 

Joy Campe 

T. +32 (0)9 241 96 11 

greenexpo.ops@easyfairs.com 

Credit Control 

Betalingen, afhalen parkeerkaarten... 

T. +32 (0)9 241 96 10 

creditcontrol@easyfairs.com 

Openingsuren Green 

Zondag 27 September 2020 van 9u30 tot 18u 

Maandag 28 September 2020 van 13u tot 20u 

Dinsdag 29 September 2020 van 9u30 tot 18u 

 

Exposantenuren (enkel op vertoon van exposantenbadge) 

Zondag 27 September 2020 van 8u tot 19u 

Maandag 28 September 2020 van 12u tot 21u 

Dinsdag 29 September 2020 van 8u30 tot 19u 

 

http://www.flandersexpo.be/
mailto:gil.devis@easyfairs.com
mailto:dries.bluekens@easyfairs.com
mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
mailto:creditcontrol@easyfairs.com
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4 Technische gegevens van de hallen 
 

Hal 1 

• Vrije hoogte: 11m 

• Nutsvoorzieningen via vaste energieputjes 

Hallen 2 & 4 

• Vrije hoogte: 6m 

• Nutsvoorzieningen via vaste energieputjes 

 

 

 

Poorten 

• Afmetingen poorten hallen: H 4,2 m x B 5,25 m 

• Met uitzondering poort 8, hal 1: H 5,4 m x B 5,2 m 

 
Grondbelasting 

• 3.500 kh/m2 max. 
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5 Opbouw & Afbouw 

Hieronder vindt u een overzicht van de opbouw- en afbouwtijden. Het is niet toegestaan om af te bouwen voor de 

officiële sluitingstijd van het event. Tijdens de op- en afbouwdagen is het niet nodig om een badge te dragen, op de 

beursdagen wel. 

OPBOUW 

AFBOUW 

 
 

Opgelet: Het is niet toegelaten om met andere partijen dan DB Schenker samen te werken voor het huren van 

heftrucks of andere gemotoriseerde machines voor laden/lossen. Het gebruik van eigen heftrucks of gemotoriseerde 
machines is wel mogelijk, mits toestemming van de organisatie. 

Dinsdag 29/09/2020 van 18u tot 24u 

Woensdag 30/09/2020 van 8u tot 22u 

 
Onze leveranciers starten onmiddellijk na afloop van de beurs met het afbouwen van de standen. Haal daarom waardevolle 

voorwerpen zo snel mogelijk van uw stand. Huurmateriaal zoals balies en toonbanken worden meteen na sluitingstijd opgehaald, 

gelieve deze tijdig leeg te maken. Alle standen dienen uiterlijk op woensdag 30/09/2020 om 22u00 afgebroken te zijn. Als 

uw stand niet tijdig ontruimd is, worden vanaf het eerste uur extra kosten in rekening gebracht. Deze bedragen minimaal € 

1.000,00/dag/stand. 

Exclusieve opbouw voor het plaatsen van MACHINES (enkel hal 2&4)  

Dinsdag 22/09/2020 van 8u tot 20u 

<<Enkel plaatsen van de machines op de standruimte, GEEN standenbouw!>> 

 
Vooropbouw 

Een extra opbouwdag is mogelijk tegen betaling van € 575,00/stand. U dient deze extra opbouwdag schriftelijk 

aan te vragen via greenexpo.ops@easyfairs.com. Easyfairs staat deze bijkomende opbouwdag al dan niet toe 
naargelang de technische mogelijkheden. 

<<Woensdag 23/09/2020 van 8u tot 20u>> 

 
Opbouw 

Eigen standenbouw 

Donderdag 24/09/2020 van 8u tot 22u 

Vrijdag 25/09/2020 van 8u tot 22u 

Zaterdag 26/09/2020 van 8u tot 20u 

 
Standenbouw door Easyfairs 

Vrijdag 25/09/2020 van 8u tot 22u 

Zaterdag 26/09/2020 van 8u tot 20u 

<<Op zaterdag 26/09/2020 mogen er geen voertuigen meer in de hal!>> 

mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
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Vragen tijdens op- en afbouw? 

Daarmee kan u altijd terecht op het beurssecretariaat aan de hoofdingang. U kunt daar tijdens de opbouw ook uw 
exposantenbadges afhalen en extra standmateriaal bestellen, weliswaar uit een beperkt assortiment. 

 
Enkele weken voor de beurs ontvangt u van ons nog de ‘last minute information’ met meer gedetailleerde 
informatie over de procedures tijdens de op- en afbouw. Bij vragen hierover, kunt u steeds terecht bij uw operations 

contactpersoon: 

 
Joy Campe 

greenexpo.ops@easyfairs.com 

T. +32 9 241 96 11 

 
Indien u uw eigen stand bouwt dient u voor standen hoger dan 2,5 m eerst goedkeuring te krijgen. 

Stuur uw standontwerp door naar greenexpo.ops@easyfairs.com. Alle standen moeten binnen de vooraf opgegeven 

afmetingen gebouwd worden. 

 
Wenst u een lichtbrug of lichtkader via ons huren? Met of zonder bijhorende verlichting? 

Neem dan contact op met Joy Campe – Event Operations Coördinator. 

 
Wenst u een stand op maat? Neem dan contact op met de Event Operations Coördinator, Joy Campe 

greenexpo.ops@easyfairs.com. Zij zal u een vrijblijvende offerte bezorgen. 

6 Parking 
Tijdens de opbouw & afbouw 

Parkeren tijdens de op- & afbouw is gratis. Exposanten kunnen tijdens de op- en afbouw gratis laden en lossen 
tussen de hallen. Het is ten strengste verboden om op de openbare weg te parkeren. 

 
Tijdens de beursdagen 

Parkeren tijdens de beurs is enkel mogelijk op vertoon van een parkeerkaart, deze kan u bestellen op onze webshop. 

Parkeerkaarten worden niet opgestuurd. U kan deze tijdens de opbouw aan het beurssecretariaat aan de hoofdingang 

ophalen. Het is mogelijk om tijdens de opbouw nog parkeerkaarten te kopen aan het secretariaat. 

 
 

mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com
mailto:greenexpo.ops@easyfairs.com.
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7 Exposantenbadges 

Elke exposant heeft recht op maximaal 15 exposantenbadges. Deze kunt u reserveren via het exposantenplatform 

My Easyfairs, tab “Bereid uw stand voor”. Elk standpersoneelslid moet zich, gezien de nieuwe covid 19-

maatregelen verplicht registreren. Met het ticket kan hij/zij de badge ter plaatse afprinten tijdens de opbouw en 
tijdens de beurs. 

 
Alle badges zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en tijdens de openingsuren van de beurs zichtbaar te dragen. 

 

 

8 Deadlines 

Om uw beursdeelname zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we voor u de belangrijkste deadlines op een rijtje 
gezet. Meer informatie kunt u terugvinden verder in dit handboek. Als u vragen heeft, aarzel niet om ze te stellen 

aan uw contactpersoon. 

 

DATUM  ACTIE  

6 september 2020 Bestellen standmateriaal aan vroegboektarief 

6 september 2020 Standplan aanleveren 

7 september 2020 Aanleveren files voor optioneel printwerk - enkel voor exposanten met 

standenbouw via Easyfairs 

14 september 2020 Na deze datum kan er niet meer van tapijtkleur veranderd worden 

21 september 2020 Webshop sluit om 17u 

 


