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28 - 30 JANUARI & 3 - 5 FEBRUARI 2023 
NEKKERHAL - BRUSSELS NORTH MECHELEN 

AANVRAAG  
TOT DEELNAME

Gelieve dit formulier volledig 
ingevuld en ondertekend 
terug te mailen naar 
wonen@easyfairs.com

EASYFAIRS BELGIUM NV
Maaltekouter 1
9051 Gent
BTW BE 0424.681.440
wonen@easyfairs.com

Opmerkingen:

VOOR DE ORGANISATIE

Datum : ......................................... 

Standnr. :  ....................................

Nieuwe exposant:

Natuur exposant: R 

Ja     Nee     

1.  KANDIDAAT-EXPOSANT Invullen in hoofdletters.

Correspondentieadres

Firmanaam: 

   Vul hier de officiële naam van uw vennootschap in.

Straat:                             Nr.:    PB: 
Postcode:            Stad:   

Land:          

E-mail algemeen:        

Website:                  

Tel. algemeen:           

 
Indien u met een andere naam wil vermeld worden op de website.  
Naam (in drukletters): 

Beursverantwoordelijke (aanspreekpunt voor, tijdens en na de beurs)

Voornaam + naam:   

Functie:          

Telefoonnr. direct:     

Gsm-nr.:  

E-mail direct:          

Facturatiegegevens

Bedrijf:           

Juridische vorm:        

Btw-nr. of bedrijfsnr.: 

Bankrekeningnr.:        

IBAN:           

BIC/SWIFT:            

Facturatieadres

  idem als correspondentieadres

Straat:                             Nr.:    PB: 
Postcode:            Stad:   



AANVRAAG TOT DEELNAME WONEN p. 2/4

2. DEELNAME (alle prijzen zijn exclusief 21% BTW)

A. Naakte oppervlakte (exclusief standenbouw)

€ 85,50 / m2 x ................................. m2  (Rebookingtarief -10%, inschrijvingen t.e.m. 11/03/2022) € ..........................

€ 90,25 / m2 x ................................. m2  (Early Bird-tarief -5%, inschrijvingen t.e.m. 31/08/2022) € ..........................

€ 95,00 / m2 x ................................. m2  (Standaardtarief inschrijvingen vanaf 01/09/2022) € ..........................

B. Keuze standplaats

gewenste oppervlakte: min. ................. m2  & max. ................. m2  

gewenste lengte: min. ................. m & max. ................. m gewenste diepte: min. ................. m & max. ................. m

voorkeur standplaats .................…………... .................…………... .................…………... .................………….

supplement +10%* € ..........................

*Supplement op de totale naakte oppervlakteprijs

C. Supplement per extra open zijde(n)

2 open zijden: +10%* € ..........................

3 open zijden: +15%* € ..........................

4 open zijden: +20%* € ..........................

*Supplement op de totale naakte oppervlakteprijs

D.  EasyGo (vast deelnamerecht, verplicht)

inschrijvingsrecht inclusief dossierkosten en vermelding op de website

papieren tickets voor Wonen (geldig voor 2 personen)

1 persoonlijke digitale ticketlink (onbeperkt te gebruiken)

  € 500

E. Verzekeringspakket (verplicht, maak uw keuze hieronder)

burgerlijke aansprakelijkheid + all-risk (all-risk tot € 20.000):  € 100 € ..........................

burgerlijke aansprakelijkheid + all-risk (all-risk tot € 50.000):  € 200 € ..........................

burgerlijke aansprakelijkheid + all-risk (all-risk tot € 100.000):  € 350 € ..........................

burgerlijke aansprakelijkheid + all-risk (all-risk tot € 250.000):  € 500 € ..........................

TOTAAL € ..........................
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3. EXTRA VISIBILITEIT (alle prijzen zijn exclusief 21% BTW)

A. Online zichtbaarheid

Premium digitaal promopakket € 2.250

Basic digitaal promopakket € 800

Social mediapost tijdens hoogseizoen € 100

Social mediapost tijdens laagseizoen € 75

B. Zet uw bedrijf extra in de kijker op Wonen

Advertentie op de backcover van het vouwplan 
Exclusief: slechts één cover beschikbaar!

€ 2.450

Logo op beursplan (op vouwplan en grote lichtzuilen) € 1.000

Geef een prijs weg via de enquête naar alle registreerde bezoekers € 450

Lichtzuil (2 zijden) € 1.420

Affiches in 3 toiletblokken € 740

Affiches in 1 toiletblok € 400

Grote lichtbakken in 2 toiletblokken € 1.750

Grote lichtbakken in 1 toiletblok € 950

5 wegwijzende vloerstickers € 1.750

Ledschermen in inkomhal € 450

Promokubus op voorplein (1 zijde) € 900

Promokubus op voorplein (4 zijden) € 2.750

Raamstickers op schuifdeuren (2 stuks) € 1.750

Vlaggen aan de ingang € 1.750

Groepsadviessessie in infosessieruimte 
Vraag naar onze voorwaarden

€ 500

Flyering of sampling € ....................

Unieke visibiliteit aan de ingang € ....................

TOTAAL € ..........................

Bekijk hier onze extra visibiliteitsfolder

https://www.wonen.eu/wp-content/uploads/sites/99/2022/02/WON23_Extra_Visibiliteitsfolder.pdf
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Beheer uw profiel op        My Easyfairs 

Na uw inschrijving ontvangt u een mail waarmee u kan inloggen op het My Easyfairs-exposantenplatform. Daar kan u:

• uw profiel aanvullen met bedrijfsinformatie (contactgegevens, omschrijving, categorieën, logo en sociale media).  
Opgelet: die gegevens verschijnen op de Wonen-website.

• extra items voor uw stand bestellen in de webshop (elektriciteit, tapijt, meubilair ...)

• praktische informatie over de beurs raadplegen (manual, op- & afbouwregeling ...)

• uw standontwerp uploaden

• de registraties via uw persoonlijke ticketlink opvolgen

• ...

4.  SELECTIE
Op alle aanvragen tot deelname die door de verschillende kandidaat-exposanten worden ingediend, wordt een 
selectie toegepast door het selectiecomité dat zich daarbij vooral op de volgende criteria baseert:

(I)  de beschikbaarheid van verschillende expositieruimtes;
(II) de evenwichtige verdeling van de inhoud van de beurs;
(III) de overeenstemming van de activiteit van de kandidaat-exposant met het doel van de beurs;
(IV) de kwaliteit van de producten, merken en/of tentoongestelde werken;
(V) de variatie van producten en/of de tentoongestelde werken.

De weigering of aanvaarding van de kandidaat-exposant door het selectiecomité zal eveneens door EASYFAIRS 
schriftelijk worden bevestigd, ten laatste één maand na de bijeenkomst van dit comité.

5.  VERKLARING VAN DE KANDIDAAT-EXPOSANT Gelieve elke pagina te paraferen.

Opgemaakt te:        op        /    /

Naam + Voornaam:

Functie:

Handtekening:

Wij hebben kennis genomen van de algemene voorwaarden van de beurs, beschikbaar op de website (easyfairsgroup.
com/general-terms-conditions) of op aanvraag. Wij verklaren deze in het geheel te aanvaarden, en ons eraan te houden. 
De indiening van de aanvraag tot deelname door de kandidaat-exposant vormt een bindend en onherroepelijk aanbod 
van zijn kant om deel te nemen aan de beurs. Zie artikel 3.2 van de algemene voorwaarden.

http://easyfairsgroup.com/general-terms-conditions
http://easyfairsgroup.com/general-terms-conditions

