
BEDRIJFSINFORMATIE

Bedrijfsnaam: 
Straat:         Nummer:   Bus: 
Postcode:    Stad: 
Land:          BTW Nummer: 

CONTACTPERSOON

Voornaam:       Familienaam: 
E-mail:      Telefoonnummer:

STANDRUIMTE 
(Gelieve hieronder aan te geven welke standruimte u wenst te reserveren )

HALL A

ALL-IN STAND 18M² (6X3) 
 • 1 open zijkant (3 witte gesloten zijwanden)
 • Eén opslagruimte (1m²)
 • Verlichting en elektriciteit (1000 W)
 • 2 pasjes voor de exposantenborrel (zaterdag 20u-22u) 
 • 2 parkeerkaarten 
 • 50 uitnodigingskaarten voor bezoekers
 • ½ pagina advertentie in de catalogus
 • Brandblusser
 • Vloerbedekking
           2.250 € exl BTW

OPEN RUIMTE 24M² (6X4)
• Open zijkanten
• Elektriciteit  (3000 W)
• 4 pasjes voor de exposantenborrel  (zaterdag 20u – 22u)
• 2 parkeerkaarten
• 60 uitnodigingskaarten voor bezoekers  
• 1 pagina advertentie in de catalogus
• Vloerbekleding
                                                                                    2.280 € exl BTW

DATUM
Zaterdag 3 juni 2023

LOCATIE
Oktoberhallen, Schrovestraat 22A, Wieze, Belgium

EXPO & TRY-OUT EXPERIENCE www.emobilityday.be

GELIEVE DIT DOCUMENT INGEVULD TERUG TE STUREN NAAR EDR@EVENTBOX.BE 



ALL-IN OPEN RUIMTE 24M² (6X4)
• Trussing 6x4 
• Verlichting & elektriciteit  (3000 W)
• Opslagruimte (1m²)
• 4 pasjes voor de exposantenborrel (zaterdag 20u – 22u)
• 2 parkeerkaarten
• 60 uitnodigingskaarten voor bezoekers  
• 1 pagina advertentie in de catalogus
• Brandblusser  
• Vloerbekleding        
           3.280 € exl BTW

OPEN RUIMTE 50M² (5X10) 
• Open zijkanten
• Elektriciteit  (3000 W)
• 6 pasjes voor de exposantenborrel (zaterdag 20u – 22u)
• 3 parkeerkaarten
• 80 uitnodigingskaarten voor bezoekers  
• Dubbele pagina advertentie in de catalogus
• Vloerbekleding
           4.000 € exl BTW

ALL-IN OPEN RUIMTE 50M² (5X10)
• Trussing 5x10 
• Verlichting & elektriciteit  (3000 W)
• Dubbele opslagruimte (2m²)
• 6 pasjes voor de exposantenborrel (zaterdag 20u – 22u)
• 3 parkeerkaarten
• 80 uitnodigingskaarten voor bezoekers  
• Dubbele pagina advertentie in de catalogus
• Brandblusser  
• Vloerbekleding       
           5.950 € exl BTW

OPEN RUIMTE 100M² (5X20) 
• Open zijkanten
• Elektriciteit  (3000 W)
• 6 pasjes voor de exposantenborrel (zaterdag 20u – 22u)
• 3 parkeerkaarten
• 80 uitnodigingskaarten voor bezoekers  
• Dubbele pagina advertentie in de catalogus
• Vloerbekleding
           8.000 € exl BTW

DATUM
Zaterdag 3 juni 2023

LOCATIE
Oktoberhallen, Schrovestraat 22A, Wieze, Belgium

EXPO & TRY-OUT EXPERIENCE www.emobilityday.be



ALL-IN OPEN RUIMTE 100M² (5X20)
• Trussing 5x20 
• Verlichting & elektriciteit  (3000 W)
• Dubbele opslagruimte (2m²)
• 6 pasjes voor de exposantenborrel (zaterdag 20u – 22u)
• 3 parkeerkaarten
• 80 uitnodigingskaarten voor bezoekers  
• Dubbele pagina advertentie in de catalogus
• Brandblusser  
• Vloerbekleding      
           11.750 € exl BTW

DATUM
Zaterdag 3 juni 2023

LOCATIE
Oktoberhallen, Schrovestraat 22A, Wieze, Belgium

EXPO & TRY-OUT EXPERIENCE www.emobilityday.be



HALL B (Voorbehouden voor E-bike merken of toeleveranciers)

ALL-IN 18M² (6X3) 
 • 1 open zijkant (3 gesloten witte zijwanden)
 • Eén opslagruimte (1m²)
 • Verlichting en elektriciteit (1000 W)
 • 2 pasjes voor de exposantenborrel (zaterdag 20u-22u) 
 • 2 parkeerkaarten 
 • 50 uitnodigingskaarten voor bezoekers
 • ½ pagina advertentie in de catalogus
 • Brandblusser
 • Vloerbedekking
           2.250 € exl BTW 

ALL-IN OPEN RUIMTE 18M² (6X3)
• Trussing 6x3 
• Verlichting & elektriciteit  (1000 W)
• Opslagruimte (1m²)
• 2 pasjes voor de exposantenborrel (zaterdag 20u – 22u)
• 2 parkeerkaarten
• 50 uitnodigingskaarten voor bezoekers  
• 1/2  pagina advertentie in de catalogus
• Brandblusser  
• Vloerbekleding       
           2.750 € exl BTW 

o  Ik wens een hoekstand        (+15%):
o  Extra parkeerkaarten        (5 €)   X 
o  Extra pasjes voor de exposantenborrel     (20 €) X
o  Brandblusser (verplicht te huren indien niet beschikbaar)  (30 €) X 
 Extra Elektriciteit:
o  3000 watt 16A mono extra :         120 €
o  6000 watt 2 x 16A mono :           180 €
o  9000 watt driefasige 16 A CEE aansluiting  :       240 € 
o  9000 watt driefasige 32 A CEE aansluiting :       390 €
o  9000 watt driefasige 63 A CEE aansluiting :       580 €

TOTAAL : 

o  Ik ben een E-bike special 2023 partner en geniet 10% korting    
o  Ik heb een jaarprogramma bij Eco mobiel en geniet 10% korting :  

ALGEMEEN TOTAAL : 

DATUM
Zaterdag 3 juni 2023

LOCATIE
Oktoberhallen, Schrovestraat 22A, Wieze, Belgium

EXPO & TRY-OUT EXPERIENCE www.emobilityday.be



TOP 3 STAND KEUZE ( VOLGENS BESCHIKBAARHEID - ZIE PLAN):  

1e keuze : n°     2e keuze : n°    3e keuze : n°

VERHUUR VAN MEUBILAIR EN ACCESSOIRES
EMD werkt met CLASSIC DESIGN RENTAL als officiële leverancier. Alle artikelen kunnen geboekt 
worden via www.classicdesignrental.be.

FACTURATIE
Na verwerking van uw aanvraag ontvangt u in januari 2023 via email de voorschotfactuur van 
20%. U ontvangt na betaling van het voorschot uw standnummer. De facturen van de exposanten 
moeten zijn voldaan voor de aanvang van het evenement.

Deze reservering is pas definitief na ontvangst van het voorschot door overschrijving op 
rekeningnummer BE94 7512 1211 7014 van de bv Event Expo. Met deze reservering verklaart de 
exposant de algemene voorwaarden van de bv Event Expo te hebben gelezen en goedgekeurd. 

TESTWAGENS
Begin 2023 ontvangen de E-bike exposanten, de motorfiets en auto merken de uiteenzetting
 omtrent het verloop van de testritten voor de bezoekers. 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u het privacybeleid 
raadplegen op de website.

Voor meer informatie edr@eventbox.be

DATUM
Zaterdag 3 juni 2023

LOCATIE
Oktoberhallen, Schrovestraat 22A, Wieze, Belgium

EXPO & TRY-OUT EXPERIENCE www.emobilityday.be



BEURSPLAN

EXPO & TRY-OUT EXPERIENCE



GENERAL CONDITIONS

EMD REGLEMENT 
Onderwerp: Internationale expo- & experience dag omtrent EV mobiliteit met de focus op de toeleveranciers, EV auto’s en 
brom- en motorfietsen. 
Doelpubliek : particulieren, corporates (fleetmanagers), zelfstandigen en (lokale) overheden
Datum & locatie : Oktoberhallen (Wieze, 03 juni 2023) – 09u30/20u

Toekennen van de standen. Het is de exposanten verboden de hen toegekende oppervlakte onder te verhuren aan der-
den. Een stand met de gewenste afmetingen zal aan elke deelnemer ter beschikking worden gesteld en dit binnen de mo-
gelijkheden van de organisatie. Elke deelname dienst bevestigd te worden door een getekend inschrijvingsformulier of een 
online aanvraag en dit uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de manifestatie. 

Betalingsvoorwaarden. Na inschrijving krijgt u van ons een bevestiging. Het bedrag op dit formulier is betaalbaar uiterlijk 
10 dagen na verzending. Uw stand wordt pas gereserveerd na ontvangst van betaling. Het standgeld is te storten op re-
keningnummer BE94 7512 1211 7014 van de bv Event Expo. In geval van annulering 60 dagen of minder voor aanvang van 
de beurs is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd, ook indien de exposant niet komt opdagen na inschrijving. 
Voor laattijdige betalingen geldt een verwijlinterest van 12% op jaarbasis. Alle gerechtskosten opgelopen door bv Event 
Expo omwille van niet-betaalde facturen of schade veroorzaakt door de exposant zijn betaalbaar door de exposant. 

Opbouw en afbouw. Alle materialen dienen te worden geleverd op vrijdag 2 juni 2023, tussen 07u00 en 22u00. De 
afbouw vindt plaats op zaterdag 3 juni vanaf 22u00 tot 4 juni 12u00. Alle materiaal dat zich nog in de hallen bevindt na 
18u00 dienen wij op kosten en risico van de exposant te verwijderen. 

Afval. Onder geen enkele omstandigheid mag de exposant materialen achterlaten in de beursgebouwen of op de parking. 
Bij niet naleven van voorgaande zullen de gemaakte opruimingskosten worden verhaald op de exposant. De grondopper-
vlakte moet mechanisch geveegd kunnen worden. Alle andere noodzakelijke handelingen teneinde de vloer (en de eventu-
ele aanpalende muren) proper te krijgen, zoals bvb het verwijderen van tapijttape, lijmresten,  enz… vallen ten laste van de 
exposant. Alle schade aan de infrastructuur veroorzaakt door de exposant valt eveneens te zijne laste. 

Veiligheid van de standen. Door de plaats voor de standen ter beschikking te stellen, heeft de organisator voldaan aan 
alle verplichtingen jegens de exposanten. De inrichters dragen geen enkel risico omtrent schade, brand en/of diefstal. Iede-
re deelnemer is verantwoordelijk voor zijn tentoongesteld materiaal zowel tijdens als na de bezoekuren. Het behoort tot de 
taken van de exposant zorg te dragen voor een degelijke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor 
de tentoongestelde goederen. De exposant is dus zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan derden. De 
stand dient gedurende de gehele tijdsduur van de beurs op de vastgestelde openingstijden volgens de regels ingericht en 
bemand te zijn door vakkundig personeel. Iedere deelnemer is verplicht een brandblusapparaat op de stand te hebben. Een 
rondgang met de veiligheidscoördinator zal plaatsvinden op vrijdag 02 juni 2023. Het is verboden te roken in de hallen. 
Het is niet toegestaan om zelf eten nog drank te voorzien. 

Bijzondere schikkingen. Indien de organisator oordeelt dat het houden van de activiteit onmogelijk zou worden, hetzij 
geheel, hetzij gedeeltelijk, kunnen de deelnemers exposanten op geen enkele vergoeding, schadeloosstelling of verlies van 
winst aanspraak maken. De organisator behoudt tevens het recht exposanten uit te sluiten van deelname wanneer deze de 
richtlijnen van de organisator of het aangesteld personeel weigeren op te volgen. Een forfaitaire verhoging van 30 % wordt 
aangerekend bovenop de kosten veroorzaakt door in gebreke blijvende exposanten met betrekking tot dit reglement zoals 
bijvoorbeeld schoonmaakkosten en ontruimingskosten. 

Betwistingen. Deelname aan de beurs of de tentoonstelling impliceert dat de exposant voorbehoudloos akkoord gaat met 
het reglement en de factuurvoorwaarden. Bij gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, 
onverminderd het recht van de organisator om te dagvaarden in de woonplaats van de schuldenaar. Alle juridische kosten 
van de organisator moeten vergoed worden door de exposant. Info & briefwisseling: Event Expo bv, ATOMVELDSTRAAT 
8 bus 6, 9450 Haaltert (edr@eventbox.be)

DATUM
Zaterdag 3 juni 2023

LOCATIE
Oktoberhallen, Schrovestraat 22A, Wieze, Belgium

EXPO & TRY-OUT EXPERIENCE www.emobilityday.be


