
 

 

Charter voor exposanten 

Basisrichtlijnen bij deelname 

 

Beste exposant, 

  

Wij helpen u graag om uw deelname zo succesvol en aangenaam mogelijk te maken. Dit technisch 

handboek bevat belangrijke informatie om uw deelname aan BIG SUN LINK voor te bereiden. Lees 

het aandachtig door. BIG SUN LINK streeft ernaar een uniform en prijsbewust concept aan te bieden 

en exposanten op gelijke voet te behandelen. Er worden vier uniforme modules van standconstructie 

voorzien. 

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij wensen u veel succes met de 

voorbereidingen en een geslaagde beurs. 

 

Organisatie 

 

Kristof Noyez   Ingrid Vandepitte 

info@bigsunlinkevent.be info@bigsunlinkevent.be 

0486 64 16 30   0472 95 54 68 

 

 

Beurshal 

 

OC ’T ZONNERAD 

Tresoriersstraat 6 

8980 Zonnebeke 

 

 

 

 

 

Opbouw 
 

mailto:info@bigsunlinkevent.be
mailto:info@bigsunlinkevent.be


  
 

 
 

 

Hieronder vindt u de opbouwdagen en  -uren 

 

Vrijdag 29 september  12.00u – 22.00u 

Zaterdag 30 september  09.00u – 14.00u 

 

Alle standen dienen volledig afgewerkt te zijn tegen zaterdag 30 september om 14u00. Om 14u00 

sluiten de opbouwpoorten. Vanaf 14u00 start men met het reinigen van de gangtapijt en de 

gangpaden. Gelieve er voor te zorgen dat er GEEN voorwerpen meer in de gangen geplaatst worden. 

 

Om uw materiaal te lossen kan u rijden tot op de daarvoor voorziene loszone. Deze zone is enkel om 

te laden en te lossen, wij vragen u om daarna uw wagen te parkeren in de Tresoriersstraat.  

 

 

 

Handling van zware materialen 

 

Als u een heftruck nodig heeft om zware materialen op uw stand te plaatsen dan raden wij U aan om 

vooraf een afspraak te maken met de organisatie. Machines die niet door de gangpaden passen 

(2m50) kunnen tijdens de vooropbouw op de stand geplaatst worden. Maar dit enkel na schriftelijke 

aanvraag en toestemming van de organisatie.  

 



  
 

 
 

Beursdagen 

 

Zaterdag 30 september 18.00u tot ….  (alleen voor deelnemers netwerkevent: “Zonnebeke 

Awards”) 

Zondag 1 oktober  14.00u tot 18.00u  

 

Afbouw 

 

Hieronder vindt u de afbouwdagen en  -uren 

 

Zondag 1 oktober   18.00u – 22.00u 

Maandag 2 oktober  08.00u – 12.00u 

 

Om uw materiaal te laden kan u rijden tot op de daarvoor voorziene laadzone. Deze zone is enkel om 

te laden en te lossen, wij vragen u om daarna uw wagen te parkeren in de Tresoriersstraat. Wij 

vragen exposanten om zoveel mogelijk af te bouwen direct na de beurs. Onze leveranciers starten 

onmiddellijk na sluiting van de beurs met het afbouwen van de standen. Wij raden daarom iedereen 

aan om waardevolle voorwerpen zo snel mogelijk van de stand te halen. 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Beurssecretariaat 

 

Tijdens de op- en afbouw en gedurende de beursdagen zal er steeds iemand aanwezig zijn van de 

organisatie aan de ingang van OC ’T ZONNERAD. Daar kan u ook terecht voor al uw vragen. 

 

Catering – Drank  

 

Indien u dranken wenst voor uw klanten, dan zijn deze beschikbaar aan de bar, standhouders kunnen 

op zondag drankbonnen aanschaffen, we vragen wel om deze cash te betalen. Achteraf kan wel een 

factuur bekomen worden, u vermeldt gewoon uw stand nummer bij betaling. 

 

 

Formule 1 - receptietafel 

 

 U beschikt over een receptietafel met zwarte hoes. 

 

 Ruimte van 1 meter achter de tafel voor het 

plaatsten van een roll-up banner. 

 

 

Fromule 2 – tafel + achterwand 

 

 U beschikt over een tafel (1m20) en 2 stoelen evenals een blanco achterwand van 2m00 

(bestaande uit twee panelen van 97cm breed en 242 hoog, met een frieslijst ertussen). Om 

het hergebruik van alle elementen van uw stand (meubels, wanden,..) te kunnen garanderen 

vragen we om al het gehuurde materiaal in dezelfde staat terug te bezorgen. Het is niet 

toegelaten in de wanden of meubels te boren of er iets op te kleven dat vlekken achterlaat.  

 

 Wandbedrukking doormiddel van verwijderbare 

stickers is toegelaten. 

 

 Meebrengen eigen verlengkabel als u elektriciteit 

wenst. (alleen klein verbruik/televisie/ projector 

/opladers voor PC/GSM/Ipad)  

(geen Ovens/koffiezet/frigo) 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Module 3 – All-in formule 

 

 U beschikt over een  oppervlakte van 6m². (2m diep en 3m breed) Om het hergebruik van 

alle elementen van uw stand (meubels, wanden,..) te kunnen garanderen vragen we om al 

het gehuurde materiaal in dezelfde staat terug te bezorgen. Het is niet toegelaten in de 

wanden of meubels te boren of er iets op te kleven dat vlekken achterlaat.  

 

 
 U beschikt over 

o Witte MDF wanden hoogte 2m42cm, de exacte afmeting tussen de profielen is 97cm. 

o 1 naambordje met firmanaam en twee halogeen spots. 

o 1 stopcontact. (alleen klein verbruik/televisie/projector/opladers voor PC/GSM/Ipad) 

(geen machines/ovens/koffiezet/frigo) 

o Frieslijst verplicht. 

o Oranje tapijttegels. (het is niet mogelijk om een ander tapijtkleur te bestellen, 

tapijttegels wegnemen wordt niet toegelaten). U mag er natuurlijk wel uw eigen 

tapijt overleggen. 

 

 Wandbedrukking doormiddel van verwijderbare stickers is toegelaten. 

 

Module 4  – naakte oppervlakte 

 

 U beschikt over een naakte beursoppervlakte van 12m² (binnen of buiten), groter kan, per 

4m², met een maximum van 20m², meerprijs per 4m² is 80 eur. 

 Beperking in bouwhoogte tot 2m50. 

 U beschikt over één stopcontact. (alleen klein 

verbruik/televisie/ projector /opladers voor 

PC/GSM/Ipad)  

(geen machines/ovens/koffiezet/frigo) 

 

 

 
 



  
 

 
 

 

Technisch regelement 

 

 Alle zichtbare zijden moeten worden afgewerkt. 

 Beamers en lichtinstallaties mogen enkel in de stand en mogen niet storend zijn voor  andere 

exposanten. 

 Er mogen geen commerciële acties gevoerd worden buiten de stand zonder toelating van de 

organisatie. 

 Gasflessen zijn NIET toegelaten. 

 Geluidsinstallaties mogen enkel als deze niet storend zijn voor andere exposanten !!! vergeet 

SABAM en de BILLIJKE VERGOEDING niet, indien er muziek wordt gespeeld op uw stand!!! 

 Auto’s parkeren enkel toegestaan op de daarvoor voorzien Parking, niet in de laad- en 

loszone. 

 Elke vorm van dakconstructie is enkel toegestaan na goedkeuring door de organisatie. 

 Maximum bouwhoogte van de stand is 2.5m. 

 Schroeven, boren, spijkeren in meubelen, achterwanden, is niet toegestaan. Beschadigde 

materialen zullen worden gefactureerd aan de exposant. “Kleefresten: Het is niet toegestaan 

om iets te bevestigen aan de systeemwanden door middel van agressieve kleefband, nietjes, 

spijkers en/ of schroeven. Het is enkel toegestaan om niet-agressieve tape te gebruiken. Na 

de beurs is de exposant verplicht alle eigen kleefrestanten (letters, affiches, lijmresten, ...) te 

verwijderen zo niet wordt 40 EUR per uur in rekening gebracht voor het verwijderen ervan.” 

 Demomateriaal moet in de stand staan, niet in de gangpaden. 

 De organisatie behoudt zich het recht, om artikels van alle aard, die storend zijn voor de 

organisatie of andere eposanten te verwijderen op elk ogenblik van de beurs. 

 De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 

 Restafval dat achterblijft na de beurs wordt gefactureerd aan de exposant. (12,50/m³) 

 Affiches en flyers voor promo ophangen en verspreiden. (in eigen belang) 

 Alle openstaande bedragen te vereffenen voor aanvang van de beurs. 

 drankbonnen zijn te koop. (factuur mogelijk) 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur 

 

www.bigsunlinkevent.be 


