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Voorwoord
Toerisme Vlaanderen focust op een 
duurzame ontwikkeling van het 
toeristisch landschap en streeft 
ernaar om samen met de partners 
Vlaanderen en Brussel als toeristi-
sche bestemming nog duidelijker 
op de kaart te zetten.

Onze inspanningen van het voor-
bije jaar bleven in ieder geval niet 
onopgemerkt.  
Toerisme Vlaanderen investeerde 
in een nieuwe beursstand die on-
dertussen al drie keer in de prijzen 
viel. Er werden nieuwe initiatieven 
ontwikkeld waaronder het Regio-
management Azië, Centraal -en 
Noord Europa. Onlangs werden 

ook nieuwe vertegenwoordigings-
kantoren geopend in Brazilië en 
Australië (in het kader van WOI).

In 2014 werd ook het nieuwe 
VISITFLANDERS Visitor Information 
Centre in hartje Brussel geopend. 
Belevingscontext rond baanbre-
kend vakmanschap – de basis van 
het Vlaamse merkenbeleid – kreeg 
een prominente plaats. Verschil-
lende samenwerkingsformules met 
partners werden ontwikkeld. U 
vindt hierover meer informatie in 
deze brochure.
Toerisme Vlaanderen blijft ook in 
de toekomst volop inzetten op het 
creëren van b2b-opportuniteiten. 

Succesvolle initiatieven worden 
verdergezet en op de ‘future’ 
markten wordt een nieuw aanbod 
van activiteiten ontwikkeld. In de 
loop van 2015 worden op verschil-
lende markten ook kleinschalige 
initiatieven georganiseerd zoals 
deelname aan ‘sales calls’ van onze 
buitenlandkantoren. Registreer je 
alvast op www.toerismevlaanderen.
be/partnerships2015. Zo blijf je op 
de hoogte!

TOERISMEVLAANDEREN engageert zich meer dan ooit voor de  
toeristische sector in Vlaanderen! 
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CONCEpTSTORE

brand partnership
VISITFLANDERS VISITOR INfORMATION CENTRE IN BRUSSEl

6

het nieuwe VISITFLANDERS Visitor Information Centre bevindt zich in hartje Brussel en is een plaats waar internationale toeristen op een ongedwongen 
manier kunnen ontdekken wat Vlaanderen en Brussel te bieden heeft. Onze bestemmingscoaches verwelkomen de bezoekers en maken hen warm voor 
een bezoek aan de Vlaamse kunststeden en Brussel, de Vlaamse Regio’s en de kust. het nieuwe onthaal centrum is meer dan ooit een ‘social hot spot’ 
waar men op een interactieve manier kennis maakt met de vele facetten en het baanbrekend vakmanschap van Vlaanderen. Jaarlijks bezoeken 230.000 
toeristen het toeristisch onthaalcentrum met pieken tijdens de lente, zomer en kerstperiodes. 

TOERISMEVlaanderen streeft naar een creatieve en betekenisvolle samenwerking met andere partners. Ontdek de verschillende instapmogelijkheden 
in deze brochure en contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie. 

Contact Brand Partnerships : Elvira Van den Branden - tel.: +32 2 504 04 21 - elvira.vandenbranden@visitflanders.com

concept
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8 CONCEpTSTORE

De twee etalagekasten bieden maximale zichtbaarheid voor uw product  
aangezien duizenden voorbijgangers dagelijks langs het VISITFLANDERS 
Visitor Information Centre, op slechts een boogscheut van de Brusselse 
Grote Markt, wandelen.

het brochure-eiland met geïntegreerd beeldscherm biedt de ideale 
presentieplek voor uw product. De kastenwand in de evenementenruimte 
kan volledig benut worden voor het ‘branden’ van uw product, dienst of 
organisatie.

SAVOUR THE FLAVOUR

kostprijs : €550 per maand

In de evenementenruimte met popup-bar kunnen aanbieders van 
gastronomische producten de bezoekers verwennen met degustaties. Een 
ideale formule om nieuwe producten te lanceren naar een internationaal 
publiek.

kostprijs : €200 per actie

IN THE SPOTLIGHT



9CONCEpTSTORE

POPUP INSTALLATION & EVENTS

De evenementenruimte staat ter beschikking van de partners voor 
tijdelijke impactvolle drie-dimensionele installaties (10m2) en evenementen 
zoals persconferenties en recepties. 

kostprijs : €450 per maand

Kostprijs : € 1.200 per twee maanden, exclusief productie

STREET EYECATCHER

De gaanderij vooraan het VISITFLANDERS Visitor Information Centre op 
enkele meters van de Brusselse Grote Markt is de uitgelezen locatie voor 
een awareness campagne. De bestickering van het voetpad langsheen de 
vitrine is een eyecatcher voor de duizenden voorbijgangers die dagelijks 
doorheen de gaanderij lopen.

Uiteraard staat Toerisme Vlaanderen ook open voor suggesties van partners
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otr india 

12 g 20 januari 2015

japan & china sales mission

eind mei 2015

workshops 2015

beneluX roadshow duitsland

juni 2015

11

workshop noorwegen

september 2015



WORkShOpS 2015

otr india 2015

India is één van de grootste en snelst groeiende economieën ter wereld. 
De lucratieve reismarkt is er in volle ontwikkeling en mede dankzij de 
directe vliegverbindingen vanuit Delhi en Mumbai naar Brussels Airport, zijn 
Vlaanderen en Brussel bijzonder populaire reisbestemmingen.

De ‘Outbound Travel Roadshow’  brengt u in één week naar vijf Indische 
metropolen: Mumbai, kolkata, Bangalore, Ahmedabad en Delhi. In elk van 
deze steden wordt een workshop georganiseerd. DMO’s, hoteliers, DMC’s of 
aanbieders van toeristische attracties ontmoeten in iedere stad meer dan 
200 ‘decision makers’, CEO’s en medewerkers van grote Indische TO’s en 
reisagentschappen.

Iedere deelnemer beschikt over een tafel. De meeste exposanten komen uit Europese landen maar er zijn ook, in beperkte mate, Aziatische bestemmin-
gen aanwezig.

concept

inschrijven

Te boeken rechtstreeks bij de beursorganisator – u kunt een 
deelnemingsformulier opvragen bij Toerisme Vlaanderen - dienst 
beurzen en workshops.

Toerisme Vlaanderen begeleidt u samen met de collega’s van het 
Toerisme Vlaanderen buitenlandkantoor in New Delhi en Mumbai die op 
deze roadshow aanwezig zijn.

prijs

€4850/persoon, exclusief 12,36% lokale taks.

 12      20 januari 2015 Mumbai, Kolkata, Bangelore, Ahmedabad en Delhi

 Sphere Travel Media & Exhibitions Pvt Ltd

12

Inbegrepen: deelname aan de workshops, overnachtingen in een vier- 
of vijfsterrenhotel, transfers van en naar de luchthaven en tussen de 
verschillende steden en netwerkevenementen. Mogelijkheid voor een 
tweede persoon aan €2650, exclusief 12,36% lokale taks. 
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WORkShOpS 2015

japan & china sales mission

Japan en China zijn de twee grootste economieën van Azië en de belangrijkste 
bronmarkten voor toerisme uit de regio. In het kader van het regiomanagement 
Azië organiseert TOERISMEVlaanderen een sales mission naar Japan en 
China. het programma bestaat uit verschillende ‘sales calls’, waarbij kleine groepen 
Vlaamse en Brusselse aanbieders rechtstreeks naar de klanten toe stappen onder 
begeleiding van vertegenwoordigers van TOERISMEVlaanderen ter plaatse. 

Daarnaast zijn ook tal van networkingactiviteiten voorzien. Deze sales missie 
is een perfecte gelegenheid voor de Vlaamse en Brusselse partners om een 
netwerk op te bouwen en de fundamenten te leggen voor een commerciële 
samenwerking met actoren in China en Japan.

De 6-daagse roadshow wordt georganiseerd eind mei en brengt de deelnemers 
naar Tokyo en Beijing. het programma voorziet verschillende netwerklunches, 
sales calls, recepties, seminaries en workshops. 

Meer details over het programma worden in februari 2015 bekendgemaakt. Vul 
alvast het interesseformulier in, dan ontvangt u automatisch alle info.

 eind mei 2015 Beijing & Tokyo 

 TOERISMEVLAANDEREN

14

inschrijven

www.toerismevlaanderen.be/partnerships2015

prijs

€500 per persoon exclusief overnachtingen, maaltijden en vluchten.
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WORkShOpS 2015

beneluX roadshow duitsland

Duitsland is de belangrijkste outbound reismarkt van Europa en een 
prominente toeristische doelmarkt voor de Benelux. TOERISMEVlaanderen, 
het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en Visit luxembourg 
slaan voor de tiende keer de handen in elkaar en organiseren een 
tweedaagse ‘Benelux Roadshow’ in twee Duitse steden. U krijgt er de 
gelegenheid om zowel grote spelers als niche operators te ontmoeten en 

contacten uit te bouwen met o.m. TO’s (package, fIT, cultureel), reisagenten, 
“Volkshochschulen” en autocarbedrijven. De samenwerking met Nederland 
en luxemburg werkt versterkend mede omdat het aanbod van een groot 
aantal spelers wordt samengebracht in één Benelux-evenement. U ontvangt 
bovendien de contactgegevens van alle Duitse bezoekers aan beide 
workshops.

Tijdens de workshop worden 3 geografische zones gecreëerd, m.n. Nederland, Vlaanderen-Brussel en Luxemburg.  
Iedere deelnemer beschikt over een tafel.

concept

inschrijven

www.toerismevlaanderen.be/partnerships2015

prijs

€1595 + 21%BTW. 

 juni 2015  2 workshops in 2 verschillende Duitse steden waaronder Frankfurt (2de stad nog niet gekend) 

 TOERISMEVLAANDEREN, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, Visit Luxembourg

16

Inbegrepen: deelname aan de twee workshops, lokaal transport, 
overnachtingen met ontbijt, 2 lunches en 2 netwerkactiviteiten (buffet). 
Transport naar en van Duitsland is niet inbegrepen maar kan bijkomend 
tegen groepstarief worden geboekt via Toerisme Vlaanderen.
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workshop noorwegen

TOERISMEVlaanderen organiseert in samenwerking met flanders Investment & Trade (fIT) , Brussels Airlines en de Belgische Ambassade in Oslo een ‘evening 
networking event’ gericht naar ‘decision makers’ uit de Noorse zakenwereld waaronder touroperators en reisagenten. Toerisme Vlaanderen maakt van de 
gelegenheid gebruik om ook in de namiddag een workshop te organiseren waarbij Vlaamse en Brusselse aanbieders in contact kunnen treden met de Noorse 
reisindustrie.

het 2-daags programma voorziet op dag 1 een vlucht in de voormiddag van Brussel naar Oslo. ’s Namiddags vindt de workshop plaats, gevolgd door het 
netwerkevenement ism fIT, Brussels Airlines en de Belgische ambassade. Op dag 2 is de terugvlucht in de voormiddag gepland.

Tijdens de workshop beschikt iedere deelnemer over een tafel. 

 september 2015 Oslo

TOERISMEVLAANDEREN

inschrijven

www.toerismevlaanderen.be/partnerships2015

prijs

€ prijs : 650€/persoon

WORkShOpS 201518

Inbegrepen :
- vlucht met Brussels Airlines vanuit Brussel naar Oslo (h&T)
- 1 overnachting in Oslo
- deelname aan de workshop
- deelname aan het netwerkevent
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beurzen 2015 

itb berlijn

5 g 9 maart 2015 

imeX frankfurt

20 g 22 mei 2015

wtm london

2 g 5 november 2015

eibtm barcelona

25 g 27 november 2015

21

fitur madrid

28 januari g 1 februari 2015 



BEURZEN 2015

fitur madrid

FITUR is de belangrijkste toerismebeurs voor de Spaans- & Portugeestalige Europese en Zuid-Amerikaanse markten. In 2014 namen 9000 exposanten uit 165 
landen/regio’s deel. De beurs richt zich zowel naar professionelen als naar consumenten. Spaanse reisorganisatoren zijn er in grote getallen aanwezig en de 
beurs wordt ook gezien als een toegangspoort naar de groeiende Zuid-Amerikaanse markten. 

De eerste drie dagen van de beurs zijn voorbehouden voor professionelen, de laatste twee richten zich naar consumenten.

VISITflanders stand – lokale organisatie door het VISITflanders buitenlandkantoor in Barcelona. Verschillende netwerkopportuniteit op de stand.

concept

inschrijven www.toerismevlaanderen.be/partnerships2015

deelnameformules en prijzen

- te boeken per dag aan €400/dag - 21% BTW exclusief.

28 januari  1 februari 2015 Feria de Madrid - Madrid 

IFEMA - www.ifema.es/fitur_06

22

- 3 dagen beurs aan €1050 (28-29-30 januari) - 21% BTW exclusief.

acces one - professionele dagen business plus - professionele dagen

- te boeken per dag aan €400/dag - 21% BTW exclusief. - 2 dagen beurs aan €700 (31 januari & 1 februari) - 21% BTW exclusief.

acces one - consumenten dagen business plus - consumenten dagen

Volledige beurs (= professionele of consumenten dagen) aan €1750 - 21% BTW exclusief
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BEURZEN 2015

itb berlijn

ITB is één van de belangrijkste toerismebeurzen ter wereld en richt zich 
zowel naar professionelen als consumenten. Duitse reisorganisatoren zijn 
in grote aantallen aanwezig in Berlijn. Deze beurs wordt aanzien als dé 
toegangspoort naar Oost- en Centraal Europa. In 2014 telde ITB maar liefst 

174.000 bezoekers waaronder 114.000 reisprofessionelen die op hun beurt 
11.000 organisaties uit 189 landen vertegenwoordigen. Het totale zakencijfers 
dat door de deelnemende exposanten wordt gerealiseerd, bedraagt 6,5 
miljard euro.

premium horecaconcept met verschillende lokale bieren en traditionele lokale hapjes. Verschillende netwerkopportuniteiten op de stand.

concept

inschrijven

www.toerismevlaanderen.be/partnerships2015

deelnameformules en prijzen

- te boeken per dag aan €650/dag
- 21% BTW exclusief.

4  8 maart 2015 Berlijn

Messe Berlin - www.itb-berlin.be

24

- 5 dagen beurs aan €1995 
- forfait extra persoon €1000 
- 21% BTW exclusief.

acces one business plus
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BEURZEN 2015

imeX frankfurt

IMEX is samen met EIBTM één van de belangrijkste meetingbeurzen en richt 
zich naar internationale bedrijven, agentschappen en verenigingen. Er zijn 
potentiële klanten van over de hele wereld maar je ontmoet er voornamelijk 
Europese inkopers. 

Uniek is het ‘hosted-buyers’ programma dat garant staat voor een uitgebreid 
online afsprakenforum en waarbij 3500 klanten worden uitgenodigd. 

TOERISMEVlaanderen verzorgt ook verschillende bestemmingspresentaties 
voor potentiële ‘hosted buyers’-groepen en organiseert verschillende 
netwerkopportuniteiten op de Vlaanderen-stand. De IMEX-website biedt 
bovendien tal van gratis online marketingtools voor iedere individuele 
deelnemer. het congresbureau van TOERISMEVlaanderen wordt op de 
Duitse markt vertegenwoordigd door het MICE-kantoor lMG dat een actieve 
werking op de Duitse corporate en associationmarkt garandeert.

premium horecaconcept met verschillende lokale bieren en traditionele lokale hapjes – verschillende netwerkopportuniteiten op de stand

concept

inschrijven

www.toerismevlaanderen.be/partnerships2015

deelnameprijs

19      21 mei 2015 Messe - Frankfurt

Regent Exhibitions – www.imex-frankfurt.com

26

3 dagen beurs aan €1895, 21% BTW exclusief

business plus
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BEURZEN 2015

wtm london 

World Travel Market is de belangrijkste b2b-leisure beurs en brengt vraag en aanbod samen uit verschillende sectoren van de reisindustrie. WTM is een 
wereldbeurs met een belangrijke focus op Engelstalige landen (Verenigd koninkrijk, Verenigde Staten en Commonwealth). TOERISMEVlaanderen pakt 
tijdens deze beurs uit met de thema’s ‘2014-18 The Great War Centenary’, bier en fietsen.

premium horecaconcept met verschillende lokale bieren en traditionele lokale hapjes. Verschillende netwerkopportuniteiten op de stand.

concept

inschrijven

www.toerismevlaanderen.be/partnerships2015

2       5 november 2015 Excel - London

Reed Travel Exhibitions – www.wtmlondon.com

28

deelnameformules en prijzen

- €825/dag
- 21% BTW exclusief

- 5 dagen beurs aan €2995 
- forfait extra persoon €1000 
- 21% BTW exclusief. 

access one business plus
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BEURZEN 2015

eibtm barcelona 

EIBTM is samen met IMEX een van de belangrijkste meetingbeurzen en richt zich 
voornamelijk naar internationale bedrijven, agentschappen en verenigingen. 
Net zoals bij Imex biedt EIBTM een uniek ‘hosted buyers programma’ waarbij 
3500 potentiële klanten worden uitgenodigd en dat garant staat voor 
een uitgebreid online afsprakenforum. TOERISMEVlaanderen verzorgt 

ook verschillende bestemmingspresentaties voor potentiële hosted buyers 
groepen en organiseert netwerkopportuniteiten op de Vlaanderenstand. De 
EIBTM website biedt ook tal van gratis online marketingtools voor iedere 
individuele deelnemer. 

premium horecaconcept met verschillende lokale bieren en traditionele lokale hapjes. Verschillende netwerkopportuniteiten op de stand.

concept

inschrijven

www.toerismevlaanderen.be/partnerships2015

17        19 november 2015 Fira 2 - Barcelona

Reed Exhibitions – www.eibtm.com

30

deelnameprijs

3 dagen beurs aan €1895, 21% BTW exclusief

business plus
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beurzen / fORMUlES

Een bedrijf of organisatie kan op twee manieren met Toerisme Vlaanderen  
deelnemen aan een (vak)beurs.

Naargelang van het type beurs kan slechts één of beide formules  
(Access One of Business Plus) 

aangeboden worden. 

business plusaccess one

2 formules

33



fORMUlES

De deelnemer beschikt niet over een vaste tafel maar maakt gebruik van de algemene standinfrastructuur (Access One-zone) en betaalt hiervoor 
een forfaitaire prijs per dag. De deelnemer kan één persoon op de stand afvaardigen. Daarnaast geniet de deelnemer volgende voordelen op de 
gereserveerde dagen:

Access OneFormule 1

- gratis transport van documentatie naar de beurs, tenzij vooraf anders 
 meegedeeld.

-	inlassing	van	naam	en	adresgegevens	in	de	officiële	beurscatalogus.

- standbadge/toegangsbadge.

- WIFI.

- uitnodiging van zijn/haar klanten op de stand.

- gratis gebruik van alle nutsvoorzieningen op de stand zoals opslagruimte, 
 bar (gratis dranken voor deelnemer en zijn klanten op vertoon van 
 diens standbadge), catering (dagelijks sandwichlunch voor deelnemer
 en lichte snacks/streekproducten voor zijn klanten).

- naamvermelding (voorzien van aanwezigheidsdata) op het centrale 
 deelnemersbord van de Acces One-zone van de stand en op het 
 deelnemers  bord aan de algemene infobalie van de stand.

Het is in deze formule niet toegestaan de zitplaatsen in de Access One - zone individueel te decoreren, te reserveren of constant te bezetten. 

Het is verboden gebruik te maken van de standfaciliteiten op niet vooraf gereserveerde dagen.

beurzen / fORMUlES

34



fORMUlES

De deelnemer beschikt gedurende de ganse beursperiode over één vaste tafel met drie of vier zitplaatsen en kan één persoon op de stand afvaardigen. 
Mits betaling van een supplement kan de deelnemer in de ‘Business +’-formule een tweede persoon afvaardigen om dezelfde tafel te bemannen. 
Daarnaast geniet de deelnemer volgende voordelen:

Business PlusFormule 2

- gratis transport van documentatie naar de beurs, tenzij vooraf anders
  meegedeeld aan de deelnemer.

-	inlassing	van	naam	en	adresgegevens	in	de	officiële	beurscatalogus.

- standbadge/toegangsbadge.

- WIFI.

- uitnodiging van zijn klanten op de stand.

- gratis gebruik van alle nutsvoorzieningen op de stand zoals opslagruimte, 
  bar (gratis dranken voor deelnemer en zijn klanten op vertoon van 
  diens standbadge), catering (dagelijks sandwichlunch voor deelnemer
  en lichte snacks/streekproducten voor zijn klanten).

- naamvermelding van zijn bedrijf/organisatie nabij de tafel en op het
 centrale deelnemersbord aan de algemene infobalie van de stand.

Het is in deze formule niet toegestaan de stand individueel te decoreren.

Extra persoon:

Uitsluitend in de ‘Business +’-deelnemingsformule biedt Toerisme Vlaan-
deren de mogelijkheid tot deelname van een tweede persoon mits beta-
ling van een toeslag. Deze toeslag geeft recht op een tweede toegangs-/
standbadge en het gebruik van alle standfaciliteiten door de extra per-
soon (inclusief bar en eventuele catering).

Opgelet:

Uitsluitend personen van eenzelfde organisatie/bedrijf kunnen van deze 
mogelijkheid gebruik maken. Vertegenwoordigers van verschillende in-
dividuele hotels binnen één hotelgroep komen hiervoor niet in aanmer-
king. 
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WORkShOpS - ROADShOWS

workshops / roadshows 

Tijdens de workshops/roadshows beschikt elke deelnemer in principe 
over één tafel met drie of vier zitplaatsen, met de naamvermelding van 
zijn bedrijf/organisatie op of nabij de tafel. Er kan van deze formule 
afgeweken worden om een efficiënter verloop van de workshop/
roadshow na te streven. Dit wordt vooraf meegedeeld aan de deelnemer.

De mogelijkheid van individuele decoratie op/aan de tafel zal bij de 
uitnodiging meegedeeld worden.

Tenzij anders vermeld op het inschrijvingsformulier, geldt de 
deelnameprijs steeds voor één persoon per bedrijf/organisatie. 

Indien expliciet aangevraagd, kan de organisator voor sommige 
workshops een tweede persoon van eenzelfde bedrijf/organisatie toelaten 
tegen betaling van een toeslag.

Extra persoon: 

Uitsluitend personen van eenzelfde organisatie/bedrijf kunnen van 
deze mogelijkheid gebruik maken. Vertegenwoordigers van bijvoorbeeld 
verschillende individuele hotels binnen één hotelgroep komen hiervoor 
niet in aanmerking.

36
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inschrijVing

INSChRIJVING

Artikel 1 (VB/WS/RS)

1.  Elk Vlaams/Brussels toeristisch bedrijf/organisatie dat aan een  
(vak)beurs of een workshop/roadshow wenst deel te nemen, kan  
dit uitsluitend door online in te schrijven via volgende link:

 www.toerismevlaanderen.be/partnerships2015
	 Toerisme	Vlaanderen	hanteert	steeds	het	‘first	come,	first	served’-

principe. Inschrijvingen worden pas gegarandeerd na schriftelijke 
bevestiging door de organisator. 

2.  Alleen bedrijven of organisaties met een Belgisch ondernemingsnum-
mer, een vestiging in Vlaanderen of Brussel en die de promotie of de 
commercialisering van toeristische producten in en naar Vlaanderen/
Brussel tot doel hebben, kunnen inschrijven.

3.  Als basisprincipe geldt dat de organisator één plaats/formule 
toekent per deelnemer. Hiervan kan de organisator afwijken als de 
beschikbare ruimte op de stand dit toelaat.

4.  De organisator kan om volgende redenen een inschrijving weigeren:
 a. laattijdig insturen van de inschrijving.
 b. bedrijven/organisaties wiens vertegenwoordiger blijk gegeven 

heeft van het niet respecteren van het reglement (Vak)beurzen, 
Workshops & Roadshows (Leisure & Meetings Industry) van de 
organisator;

 c. bedrijven die ongeoorloofde en onrechtmatige activiteiten 
voeren of activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het 
in artikel 1 & 2 omschreven doel of niet over de vereiste vergun-
ningen beschikken;

 d wanbetaling naar aanleiding van eerdere manifestaties/deelna-
mes.

Artikel 2 (VB/WS/RS)

1.  Op vakbeurzen worden plaatsen toegewezen op basis van de aard 
van de gekozen deelnemingsformule:

 a. de formule ‘Access One’.
 b. de formule ‘Business +’.

2.  De organisator kan van Artikel 1 afwijken in het geval van plaatsgebrek 
op de stand en bij laattijdige inschrijving van de deelnemer. Dit wordt 
vooraf duidelijk meegedeeld aan de deelnemer.

3.  De organisator heeft het recht een inschrijving te weigeren wan-
neer het product/de dienst van de inschrijver niet overeenstemt 
met de opzet van de actie waarvoor is ingeschreven. Dit wordt 
voor de definitieve bevestiging duidelijk door de organisator mee-
gedeeld aan de deelnemer.

4.  De organisator bepaalt éénzijdig het maximum aantal deelnemers 
aan de verschillende acties. Ingeval van wanverhouding tussen het 
aantal exposanten en het aantal bezoekers, kan de organisator dat 
aantal herzien en inschrijvingen annuleren. 

38



inschrijVing
Artikel 3 (VB/WS/RS)

De organisator zal ten gepaste tijde de inschrijver meedelen of zijn 
inschrijving aanvaard of geweigerd is.

Artikel 4 (VB/WS)

Een geldig inschrijvingsformulier is bindend voor de deelnemer (zie ook 
annuleringsvoorwaarden).

Artikel 5 (VB/WS/RS)

De organisator verbindt zich er toe de deelnemer tijdig alle documen-
ten en nuttige inlichtingen te bezorgen om een goede voorbereiding 
mogelijk te maken.

deelname
Artikel 6 (VB)

Alleen de deelnemer ingeschreven in de formule ‘Business +’ of ‘Access 
One’ heeft het recht commerciële en/of P.R.-contacten te leggen of te 
onderhouden op de stand en gebruik te maken van de standfaciliteiten.

Artikel 7 (VB)

1.  Het is bedrijven/organisaties die niet als deelnemer zijn ingeschre-
ven in de bovenvermelde formules, ten strengste verboden de stand 
te bezoeken om commerciële en/of pr–contacten te leggen of te 
onderhouden en gebruik te maken van de standfaciliteiten.

2.  Bij overtreding van art. 7 - punt 1. worden de bedrijven/organisaties 
van de stand verwijderd en kunnen zij in de toekomst van gelijkaar-
dige manifestaties of promotionele acties uitgesloten worden.

Artikel 8 (WS-RS)

Alleen de rechtmatig ingeschreven deelnemer heeft toegang tot de 
venue waar de workshop/roadshow plaatsvindt en geniet van de aan 
die actie verbonden faciliteiten.
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DEElNAME

deelname
Artikel 9 (VB/WS-RS)

De organisator zal ten gepaste tijde de inschrijver meedelen of zijn 
inschrijving aanvaard of geweigerd is.

Artikel 10 (VB/WS-RS)

1.  De deelnemer in formule ‘Business +’ wordt geacht zijn tafel 
gedurende gans de huurperiode (ganse beurs) te bemannen. Bij het 
verlaten van de stand wordt gevraagd het personeel van de infoba-
lie hiervan op de hoogte te brengen.

2.  Tijdens beurzen, workshops/roadshows en daaraan verbonden 
events is aangepaste kledij ‘business smart of business formal’ 
vereist.

3.  Tijdens beurzen, workshops/roadshows en daaraan verbonden 
events dient de deelnemer de door de organisator ter beschikking 
gestelde (stand)badge permanent te dragen. 

4.  Tijdens beurzen, workshops/roadshows en daaraan verbonden 
events wordt eventueel voorziene catering (food & drinks) door de 
organisator enkel ter beschikking gesteld aan personen die over 
een geldige - door de organisator ter beschikking gestelde - (stand)
badge beschikken. 

betaling
Artikel 11 (VB/WS-RS)

De deelnameprijs wordt door de organisator vastgesteld op grond van 
de kostprijselementen gekend op de verzendingsdatum van het inschrij-
vingsformulier.

Ernstige kostprijsevoluties kunnen echter prijsaanpassingen vereisen. 
Een eventuele verhoging van de oorspronkelijk vermelde deelnameprijs 
met meer dan 10% geeft de deelnemer het recht zijn inschrijving koste-
loos te annuleren.

Artikel 12 (VB/WS-RS)

De te betalen som moet binnen de op de factuur vermelde termijn 
vereffend zijn overeenkomstig de voorwaarden vermeld op de factuur, 
op straffe van uitsluiting van deelname aan volgende vakbeurzen of 
workshops-roadshows.
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annulatie
Artikel 13 (VB/WS-RS)

Annulatie door de organisator:
De organisator kan de deelname aan een vakbeurs of de organisatie 
van een workshop/roadshow annuleren bij een ontoereikend aantal 
deelnemers of bezoekers, of wegens overmacht. De organisator zal 
desgevallend binnen de 30 werkdagen na de annulatiedatum eventueel 
reeds betaalde deelnemingsgelden terugstorten.

Artikel 14 (VB/WS-RS)

Annulatie door de deelnemer:
1.  Bij annulatie door de deelnemer tot twee maanden vóór de beginda-

tum van de beurs/workshop/roadshow zal de organisator 20% van 
de totale deelnemingsprijs aanrekenen.

2.  Bij annulatie door de deelnemer minder dan twee maanden vóór 
de begindatum van de beurs/workshop/roadshow zal de organisa-
tor 100% van de totale deelnemingsprijs aanrekenen.

3.  Annulaties die niet conform art. 14 van dit reglement gebeuren, 
geven geen aanleiding tot terugbetaling of debiteren van openstaande 
facturen.

4.  Annulatie van deelname moet schriftelijk worden meegedeeld via 
aangetekende brief of email aan: Toerisme Vlaanderen, dienst  
Beurzen, Workshops & Events, Grasmarkt 61, 1000 Brussel

 michel.mues@toerismevlaanderen.be

inrichting
Artikel 15 (VB)

De organisator alleen is verantwoordelijk voor de algemene en individu-
ele standinrichting en standdecoratie en ziet erop toe dat het concept 
van de stand gerespecteerd wordt. De deelnemer mag de standinrich-
ting/schikking niet wijzigen noch eigen decoratie aanbrengen, tenzij 
anders vermeld op het inschrijvingsformulier. De organisator bepaalt 
de toewijzing/verdeling van de verschillende tafels in de ‘Business+’ 
-formule en houdt permanent toezicht op het gebruik van de ‘Acces 
One’-zone en de algemene standfaciliteiten.   

Artikel 16 (WS-RS)

De organisator alleen is verantwoordelijk voor de inrichting, decoratie 
en de schikking van de zaal/venue en de toewijzing van de verschillende 
tafels aan de deelnemers.

Artikel 17 (WS-RS)

1.  Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de uitnodiging of in de bevestiging 
van deelname mag de deelnemer geen individuele decoratie in de 
venue/zaal/op of rond de tafel aanbrengen.

2.  De deelnemer mag de zaalschikking niet wijzigen.
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onderVerhuur
Artikel 18 (VB)

Het is de deelnemer verboden de afgehuurde ruimte/formule expliciet 
noch impliciet door te verhuren aan derden op risico van onmiddellijke 
en blijvende uitsluiting.

Artikel 19 (VB/WS)

Het is de deelnemer verboden documentatie van derden te verspreiden 
of te commercialiseren die hem niet eigen is en als dusdanig bekend is 
bij de organisator.

aansprakelijkheid
Artikel 20 (VB/WS-RS)

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

1. een foutieve vermelding op de stand/workshop/roadshow of in 
de officiële beurscatalogus wanneer de gegevens vermeld op het 
inschrijvingsformulier onjuist zijn;

2. het ontbreken van documentatie van de deelnemer op de beurs/
workshop wanneer die documentatie niet voldeed aan de gestelde 
leveringsvoorwaarden of niet werd geleverd op de plaats en het 
tijdstip vermeld op het inschrijvingsformulier;

3. het verlies van voorwerpen/brochures tijdens het transport naar de 
(vak)beurs/workshop/roadshow.

Artikel 21 (VB/WS-RS)

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of 
diefstal tijdens een (vak)beurs/workshop-roadshow.

AANSpRAkElIJkhEID

Artikel 22 (VB/WS)

Elke overtreding of niet-naleving van dit reglement door de deelnemer 
kan uitsluiting van toekomstige acties tot gevolg hebben, ook wanneer 
hiervoor reeds is ingeschreven. 
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