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Toerisme Vlaanderen zet volop in op het creëren van nieuwe  
b2b-opportuniteiten. Persoonlijke contacten met de professionele 
reis- en meetingsindustrie bieden nog steeds de beste garantie tot 
succes. In 2013 werden een aantal belangrijke vernieuwingen door-
gevoerd zoals de ontwikkeling van een nieuwe beursstand, grotere 
en comfortabele standruimtes en bovenal gunstigere deelnameprij-
zen. U merkt het! Toerisme Vlaanderen ondersteunt de toeristische  
sector.

In 2014 trekt Toerisme Vlaanderen deze lijn verder en neemt opnieuw 
het initiatief met de organisatie van de vijfde editie van het Flanders-
Brussels Travel Forum. Samen met de partners brengen we 300 ‘lei-

sure’ inkopers en meeting planners uit het buitenland naar Vlaande-
ren en bieden wij u een lucratief b2b-platform aan. 
 
Op WTM zijn we voor het tweede jaar op een rij ‘Official Premier 
Partner’. Bovendien voorziet Toerisme Vlaanderen bijkomend info-
sessies zodat u beter voorbereid kunt deelnemen aan workshops en 
beurzen. De teams Beurzen, Workshops & Events, Business Develop-
ment en Meet in Flanders staan alvast tot uw beschikking.

Het enige wat u hoeft te doen is, tijdig inschrijven via  
www.toerismevlaanderen.be/partnerships2014

Voorwoord

Toerisme Vlaanderen engageert zich elke dag voor de toeristische sector in Vlaanderen! 

Zullen we er samen voor gaan?

partnerships 2014
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Beurzen 2014
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Flanders-Brussels Travel Forum
10 februari 2014

Benelux Roadshow Duitsland
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Flacon
eind november 2014

IMEX Frankfurt
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EIBTM Barcelona
25 g 27 november 2014
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OTR India 2014

13 g 21 januari 2014

Flanders-Brussels Travel Forum

10 februari 2014

Workshops 2014

Benelux Roadshow Duitsland

juli 2014 

Flanders Connection

november 2014 



OTR India 2014
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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 populair als 
reisbestemming. 

De ‘Outbound  Travel Roadshow’  brengt u in één week naar vijf  
Indische metropolen: Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad en 
Delhi. In elk van deze steden wordt een workshop georganiseerd. Als 
DMO, hotel, DMC of toeristische attractie ontmoet u in iedere stad 
meer dan 200 ‘decision makers’, CEO’s en medewerkers van grote 
Indische touroperators en reisagentschappen.

workshops

Iedere deelnemer beschikt over een tafel met 3 stoelen. 
De meeste deelnemers komen uit Europese landen maar er zijn ook, in beperkte mate, Aziatische bestemmingen aanwezig.

Concept

Prijs Inclusief Inschrijven

Hierin is begrepen deelname aan de workshops, 
overnachtingen in een 4 of 5 sterrenhotel, 
transfers van en naar de luchthaven en tussen 
de verschillende steden, netwerkevenementen  
en diners. 

Boeken kan rechtstreeks bij de beursorganisator. 
U kunt een deelnemingsformulier bekomen bij 
Toerisme Vlaanderen. 
Toerisme Vlaanderen begeleidt u samen met 
de collega’s van het Toerisme Vlaanderen bui-
tenlandkantoor in New Delhi en Mumbai.

€ 4.850/persoon, exclusief 12,36% lokale taks. 

Mogelijkheid voor een tweede persoon aan 
€ 2.650, exclusief 12,36% lokale taks.

13 g 21 januari 2014 Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad en Delhi 

Organisator: Sphere Travel Media & Exhibitions Pvt Ltd
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Indische toerist = big spender

In 2012 werden er door Global Blue-
Belgium voor 1.868.327 € aankopen per 
kredietkaart geregistreerd, een stijging van 
14.6% tov 2011.

86.000 
overnachtingen

2012

Overnachtingen
in Vlaanderen

Stijging van 4%
tegenover 2011



Iedere deelnemer beschikt over een tafel met 3 stoelen en een naambordje met de bedrijfsnaam. De buitenlandse inkopers en de Vlaams-Brusselse  
aanbieders moeten vooraf afspraken maken met elkaar via een afsprakensysteem dat speciaal voor het FBTF werd ontwikkeld.

Concept

Flanders-Brussels Travel Forum

10

Prijs Inclusief Inschrijven

Hierin is begrepen uw deelname (1 tafel per 
deelnemend bedrijf/organisatie); doorlopend 
koffie en soft drinks, de lunch en het avondfeest 
op 10/02/2014, vermelding in de catalogus, 
toegang tot het afsprakenforum en de contactlijst 
van alle deelnemers. 

Online inschrijven via volgende link:
www.toerismevlaanderen.be/partnerships2014

Het FBTF is hét tweejaarlijkse rendez-vous tussen de  Vlaams-Brusselse 
toeristische sector en meer dan 300 inkopers uit de wereldwijde reis- 
en meetingsindustrie. Toerisme Vlaanderen heeft een tweeledige 
missie met de organisatie van het FBTF: de inkopers inspireren om 
Vlaanderen te bezoeken en de creatie van een forum waarin vraag 
en aanbod elkaar in de beste omstandigheden ontmoeten en zaken 
kunnen doen. De buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen in 

samenwerking met Brussels Airlines staan garant voor een zorgvuldig 
geselecteerde mix van reisorganisatoren. Deelnemers komen uit 
meer dan twintig landen waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
UK, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Tsjechië, Oostenrijk, Italië, 
Spanje, Hongarije, Litouwen, Israël, Japan, China, India, USA, 
Rusland, Slovenia, Zwitserland en Portugal.

workshops

€ 495 + 21% BTW

Eén persoon per deelnemend bedrijf maar 
mogelijkheid voor een tweede persoon aan 
€ 195 per bedrijf/organisatie.

10 februari 2014 Congrescentrum Oud Sint Jan - Brugge 

Organisator: Toerisme Vlaanderen

Partners: Stad Brugge, Toerisme Brugge, Brussels Airlines, De Lijn, La Brugeoise, Congrescentrum Oud Sint Jan, NH Hotel Brugge, Navarra Hotel,

Novotel Brugge Centrum, Leonardo Hotel Brugge, Crowne Plaza Hotel Brugge, Hotel De Medici, Ibis Hotel Brugge Centrum, Martin’s Brugge.



Het Flanders-Brussels Travel Forum is een niet te missen 
gelegenheid voor de Vlaams-Brusselse reisindustrie!

11workshops



Er worden 3 zones gecreëerd, namelijk Nederland, Vlaanderen-Brussel en Luxemburg. Iedere deelnemers beschikt over een tafel.

Concept

2 workshops - steden : Neuss & München 

Organisator: Toerisme Vlaanderen, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, Visit Luxembourg

juli 2014 

Benelux Roadshow Duitsland

12

Prijs Inclusief Inschrijven

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.

online via volgende link:  
www.toerismevlaanderen.be/partnerships2014

Duitsland is de belangrijkste outbound reismarkt van Europa en een 
prominente toeristische doelmarkt voor de Benelux. Toerisme Vlaan-
deren, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en Visit 
Luxembourg slaan voor de negende 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. tour-

operators (package, FIT, cultureel), reisagenten, “Volkshochschulen” 
en autocarbedrijven. De samenwerking met Nederland en Luxem-
burg werkt versterkend omdat het aanbod van een groot aantal 
spelers wordt samengebracht in één Benelux-evenement. U ont-
vangt bovendien de contactgegevens van alle Duitse bezoekers 
aan beide workshops. 

workshops

€ 1.595 + 21% BTW
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60% van de Duitsers komt naar Vlaamse kunststeden 
omwille van het uitgebreide kunsthistorische patrimonium

32%
kust

Overnachtingen
in Vlaanderen

2/3 Duitse toeristen naar Vlaanderen zijn afkomstig uit

Nordrhein-Westfalen

40%
kunststeden

4e belangrijkste markt voor Vlaanderen

Duitsland 

28%

Vlaamse re
gio’s



Afspraken moeten vooraf worden vastgelegd via een afsprakensysteem – workshopformule waarbij de buitenlandkantoren over een vaste tafel beschikken.

Concept

Organisator: Toerisme Vlaanderen eind november 2014

Flanders Connection

14

Flanders Connection belicht elk jaar opnieuw alle buitenlandse markten 
waar Toerisme Vlaanderen actief is. Tijdens de workshop maakt u 
persoonlijk kennis met onze vertegenwoordigers uit 13 buitenlandse 
bestemmingen: Nederland, Duitsland, UK, Frankrijk, Spanje, Italië, 
Oostenrijk, USA, Japan, India, Rusland en China. De Scandinavische 
markt wordt bewerkt vanuit het hoofdkantoor.

U krijgt er info over onze marketingactiviteiten, instapmogelijkheden 
en marktevoluties. Doorlopend zijn er ook presentaties waarbij u 
deskundige toelichting krijgt over overnachtingscijfers, tendenzen 
en toekomstprojecten van Toerisme Vlaanderen.

Via een digitaal afsprakensysteem kunt u vooraf een selectie maken 
met vertegenwoordigers die u wenst te ontmoeten.

workshops

Inschrijven

Online via volgende link:  
www.toerismevlaanderen.be/partnerships2014

Prijs

€ 75 per persoon + 21% BTW
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Beurzen 2014

RDA Keulen

29 g 31 juli 2014

ITB Berlijn

5 g 9 maart 2014 

IMEX Frankfurt

20 g 22 mei 2014

WTM London

3 g 6 november 2014 

EIBTM Barcelona

25 g 27 november 2014



Jessy Van Strydonck

Sales Antwerpen Toerisme & Congres

“ITB Berlijn is voor mij het ideale contactmoment om Antwerpen internationaal

op de kaart te zetten: je hebt er contact met touroperators uit alle hoeken van de

wereld, met de internationale vakpers, enz. Het is ook een ideaal netwerkmoment: 

je komt er je bestaande klanten tegen en door het face-to-face contact kan je je

contacten verder consolideren”.

18 beurzen

ITB Berlijn



René Tolenaars

Director of Sales & Marketing Communication Historium Brugge

“Participation at ITB gears your business towards greater heights”. ITB biedt de mogelijk-

heid om op korte tijd de belangrijkste international toeristische spelers en potentiële

zakelijke partners te ontmoeten in een unieke, door Toerisme Vlaanderen gecreëerde 

tijdelijke werkomgeving. De expertise en het professionalisme van Toerisme Vlaanderen 

zijn daarbij onontbeerlijk. Opnieuw deelnemen ligt derhalve voor de hand.

19beurzen



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

Concept

Messe g Berlin 

Organisator: Messe Berlin g www.itb-berlin.de

5 g 9 maart 2014  

ITB Berlijn

20

 Deelnameformules en prijzen Inschrijven

Business Plus
Online via volgende link:  
www.toerismevlaanderen.be/partnerships2014

ITB is een van de belangrijkste toerismebeurzen ter wereld en richt 
zich zowel naar professionelen als naar de consument. Duitse reis- 
organisatoren zijn in grote getallen aanwezig en de beurs wordt 
aanzien als dé toegangspoort naar Oost – en Centraal Europa. De  

afgelopen jaren is er ook een groeiend aantal bezoekers uit Azië 
(10%), Rusland (7%) en de USA (7%). De eerste drie dagen zijn exclu-
sief gereserveerd voor professionelen, de overige twee dagen opent 
ITB haar deuren voor het grote publiek.

beurzen

Access One

- 5 dagen beurs aan € 1.995
- forfait extra persoon € 1000
- 21% BTW exclusief

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

5 g 7 maart 8 g 9 maart

publieksdagen

bezoekers
groeiend aantal

ITB Berlijn is dé toegangspoort naar

Oost- en Centraal Europa.

Berlijn



Philippe Lefebvre

Directeur Meeting In Brugge

“IMEX Frankfurt 2013 was voor Meeting in Brugge wat een vakbeurs moet zijn:

Vele afspraken op voorhand bevestigd, spontane afspraken ter plaatse, de gele-

genheid om bestaande klanten nog eens te spreken en vele netwerkmomenten 

tijdens en na de beurs. En dan spreken we nog niet van de vele workshops met 

interessante voordrachten over actuele thema’s. In 2014 zijn we er weer bij !”

22 beurzen

IMEX Frankfurt



23beurzen

Davina Dekerpel

Sales Account Manager Metropole hotel Brussels

“De Toerisme Vlaanderen-stand is goed georganiseerd en comfortabel voor zowel de deelnemers als de

bezoekers. De organisatoren hebben oor voor de noden van de deelnemers en creëren een aangename 

werksfeer. Op IMEX krijgen we de mogelijkheid om te netwerken met internationale hosted buyers.”

Nicolas Barsotti

International Sales Manager The Hotel Brussels

“Het was me een waar genoegen om met Toerisme Vlaanderen deel te nemen aan IMEX 2013. De stand was

praktisch ingericht met afzonderlijke tafels voor iedere deelnemer en  was op een goede locatie opgebouwd. 

De kwaliteit van de hosted buyers was goed met een positief aantal leads als gevolg. De activiteiten op de 

stand zoals de ‘barquiz’ waren ideaal om nieuwe klanten te leren kennen. Bovenal een succesvolle beurs!”



Premium horecaconcept met verschillende lokale bieren en traditionele lokale hapjes - verschillende netwerkopportuniteiten op de stand.

Concept

Messe g Frankfurt 

Organisator: Regent Exhibitions g www.imex-frankfurt.com

20 g 22 mei 2014  

IMEX Frankfurt

24

IMEX is samen met EIBTM één van de belangrijkste meetingbeurzen 
en richt zich naar internationale bedrijven, agentschappen en vereni-
gingen. U ontmoet er potentiële klanten van over de ganse wereld 
maar het merendeel zijn Europese inkopers. Uniek is het ‘hosted 
buyers programma’ waarbij 3500 potentiële klanten worden uitgeno-
digd en dat garant staat voor een uitgebreid online afsprakenforum.  

Toerisme Vlaanderen verzorgt ook verschillende bestemmingspre-
sentaties voor potentiële ‘hosted buyers’ groepen en organiseert 
netwerkopportuniteiten op de Vlaanderenstand. Daarnaast biedt de 
IMEX website ook tal van gratis online marketingtools voor iedere 
individuele deelnemer. 

beurzen

Inschrijven

online via volgende link:  
www.toerismevlaanderen.be/partnerships2014

 Deelnameformules en prijzen

Business Plus

- € 1895 
- forfait extra persoon € 1.000
- 21% BTW exclusief
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individuele afspraken

bestemmingspresentaties voor hosted 
buyergroepen op de Vlaamse stand

3500
hosted
buyers

wereldbeurs meetingbeurs

IMEX Frankfurt =



Messe g Keulen 

Organisator: Internationaler Bustouristik Verband g www.rda-workshop.de

29 g 31 juli 2014

RDA Keulen

26

RDA is een toonaangevende beurs op vlak van bus- en groepsreizen in Europa. Het aantal reisbureaus dat zelf groepsreizen organiseert, neemt 
trouwens de afgelopen jaren toe. Onder de bezoekers rekenen we voornamelijk Duitse inkopers dat, een kwart van de bezoekers komt uit Zwit-
serland, Oostenrijk en de Benelux. RDA biedt een uitgelezen kans om uw aanbod aan dit marktsegment voor te stellen.

beurzen

Standconcept van Toerisme Vlaanderen op 60m² met beperkte cateringmogelijkheden (soft drinks & koffie). Iedere deelnemer beschikt over een individuele 
balie met naambordje. Gratis  WIFI op de Toerisme Vlaanderen-stand.

Concept

Inschrijven

Online via volgende link:  
www.toerismevlaanderen.be/partnerships2014

Prijs voor individuele balie Inclusief

Deelname op de Toerisme Vlaanderen-stand. 
Indien u geen lid bent van RDA, moet u op een 
bijkomende kost van €250 rekenen.

€ 995 + 21% BTW
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bus- en groepsreizen in Europa

toonaangevende beurs

Keulen

Benelux

Oostenrijk
25% 

bezoekers
komen uit

Zwitserland



28 beurzen

WTM London 

Evelien De Coster

Project Manager ‘Great War’ Westtoer

“Voor Westtoer en de diensten voor toerisme uit de Westhoek is WTM een belangrijk moment om 

ons te profileren als aanbieder van het WOI-toerisme. Naast het onderhouden van contacten 

met bestaande klanten, kunnen we hen op de beurs onze nieuwe producten voorstellen en levert 

het nieuwe contacten op”.

Els Goethals

Internationale marketing en projectmanagement 

“Toerisme Oostende is reeds meer dan 20 jaar aanwezig op de World Travel Market! Het is voor Oostende

dan ook ‘the place to be’. We ontmoeten er niet alleen nieuwe reisorganisatoren maar we vinden het 

vooral ook belangrijk om onze bestaande klanten persoonlijk te begroeten.”
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Michel Deswaene

Productmanager Focus Flanders - Squatra

is het voor mij de “place to be” om bestaande internationale contacten te onderhouden 

en te versterken. Eindelijk eens een gezicht kunnen plakken op mensen waar ik soms

jarenlang reeds mee samenwerk, is leuk en soms zeer verrassend. Dit alles onder het

genot van een lekkere Belgische pint”.

nadien mits een goede opvolging  resulteren in  nieuwe samenwerkingen. Anderzijds 

“WTM is een goed georganiseerde beurs waar ik enerzijds nieuwe contacten leg die 



Premium horecaconcept met verschillende lokale bieren en traditionele lokale hapjes - verschillende netwerkopportuniteiten op de stand. In het kader van 
het ‘Official Premier Partnership’ worden ook bijkomende netwerkopportuniteiten georganiseerd. 
Het definitieve programma is vanaf september 2014 ter beschikking.

Concept

Excel g London 

Organisator: Reed Travel Exhibitions g www.wtmlondon.com

3 g 6 november 2014 

WTM London

30

 Deelnameformules en prijzen Inschrijven

Business Plus
Online via volgende link:  
www.toerismevlaanderen.be/partnerships2014

World Travel Market is de belangrijkste b2b leisure beurs en brengt 
vraag en aanbod samen uit verschillende sectoren van de reisin-
dustrie. WTM is een wereldbeurs met een belangrijke focus op 
Engelstalige landen (UK, USA & Commonwealth). Toerisme Vlaan-

deren pakt er voor de tweede keer uit met de nieuwe stand en 
het succesvolle ‘Official Premier Partnership’ naar aanleiding van 
‘2014-18  The Great War Centenary’.

beurzen

Access One

- 5 dagen beurs aan €2.995  
- forfait extra persoon €1.000  
- 21% BTW exclusief.

- te boeken per dag aan €825/dag
- 21% BTW exclusief.
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50% van alle leisure overnachtingen worden geboekt via 
een reisbureau, de andere helft via online boekingsites. 
61% van alle Britse verblijven aan de kust worden via een 
reisbureau of touroperator vastgelegd.

De Britse markt is de belangrijkste buitenlandse doelmarkt

voor ‘2014-18 The Great War Centenary’



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

Concept

Fira 2 g Barcelona 

Organisator: Reed Exhibitions g www.eibtm.com

25 g 27 november 2014

EIBTM Barcelona

32

EIBTM is samen met IMEX een van de belangrijkste meetingbeurzen 
en richt zich voornamelijk naar internationale bedrijven, agent-
schappen 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. Toerisme Vlaanderen verzorgt ook verschillende 
bestemmingspresentaties voor potentiële hosted buyers groepen 
en organiseert netwerkopportuniteiten op de Vlaanderenstand. 
Daarnaast biedt de EIBTM website ook tal van gratis online marketing-
tools voor iedere individuele deelnemer. 

beurzen

Inschrijven

Online via volgende link:  
www.toerismevlaanderen.be/partnerships2014

 Deelnameformules en prijzen

Business Plus

- € 1.895 
- forfait extra persoon € 1.000
- 21% BTW exclusief
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Meeting & incentive toerisme is goed voor 

4 miljoen overnachtingen in Vlaanderen en Brussel.

Groot-Brittannië Nederland Frankrijk VSA

Brussel is de tweede 
belangrijkste internationale 

associationmarkt in de 
wereld.

TOP 5 herkomstmarkten voor MICE

Duitsland
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Beurzen: formules

Een bedrijf of organisatie kan op 2 manieren met Toerisme Vlaanderen  
deelnemen aan een (vak)beurs.

Naargelang van het type beurs kan slechts één of beide formules 
aangeboden worden. 

BUSINESS PLUSACCESS ONE

2 FORMULES



36 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 (1) 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 deel- 
  nemersbord 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 of te reserveren/constant te bezetten. 

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

Beurzen: formules



37formules

De deelnemer beschikt gedurende de ganse beursperiode over één (1) vaste tafel met 3 of 4 zitplaatsen en kan één persoon (1) 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 Vlaanderen 
de mogelijkheid tot deelname van een tweede persoon mits betaling van 
een toeslag. Deze toeslag geeft recht op een tweede toegangs-/standbadge 
en gebruik van alle standfaciliteiten door de extra persoon (inclusief gebruik 
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 aanmerking. 
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Tijdens de workshops/roadshows beschikt elke deelnemer in principe over één 
tafel met 3 of 4 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 verschil-
lende individuele hotels binnen één hotelgroep komen hiervoor niet in aan-
merking.
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Inschrijving

40 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/partnerships2014
 Toerisme Vlaanderen hanteert steeds het “first come, first served”-

principe en inschrijvingen worden pas gegarandeerd na schriftelijke 
bevestiging door de organisator. 

2.  Alleen bedrijven of organisaties 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 vergunningen 
beschikken;

 d wanbetaling n.a.v. eerdere manifestaties.

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 wanneer 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 meegedeeld aan de deel-
nemer.

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. 
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Inschrijving

Artikel 3 (VB/WS/RS)

De organisator zal ten gepaste tijde de inschrijver meedelen of zijn inschrij-
ving 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 documenten 
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 ingeschreven 
in de bovenvermelde formules, ten strengste verboden de stand te 
bezoeken om commerciële en/of P.R. – 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 gelijkaardige 
manifestaties of promotionele acties uitgesloten worden.

Artikel 8 (WS-RS)

Alleen de rechtmatig ingeschreven deelnemer heeft toegang tot de venue 
waar de workshop/roadshow plaats vindt en geniet de aan de actie 
verbonden faciliteiten.

deelnameinschrijving
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Deelname

Artikel 9 (VB/WS-RS)

De organisator zal ten gepaste tijde de inschrijver meedelen of zijn inschrij-
ving aanvaard of geweigerd is.

Artikel 10 (VB/WS-RS)

1.  De deelnemer in formule ‘Business +’ wordt geacht zijn tafel geduren-
de gans de huurperiode (ganse beurs) te bemannen. Bij het verlaten 
van de stand wordt gevraagd het personeel van de infobalie 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 inschrijvings-
formulier.

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 kostenloos 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.

betaling
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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 begindatum 

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 organisator 
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 aan-
getekende brief of email aan : Toerisme Vlaanderen, dienst Beurzen, 
Workshops & Events, Grasmarkt 61, 1000 Brussel

 fairsandworkshops@toerismevlaanderen.be

Inrichting

Artikel 15 (VB)

De organisator alleen is verantwoordelijk voor de algemene en individuele 
standinrichting en standdecoratie en ziet erop toe dat het concept van 
de stand gerespecteerd wordt. De deelnemer mag de standinrichting/
schikking niet wijzigen noch eigen decoratie aanbrengen, tenzij anders 
vermeld op het inschrijvingsformulier. De organisator bepaalt de toewij-
zing/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.

inrichtingannulatie
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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 inschrij-
vingsformulier 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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