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Praktishe Informatie 

 

Dit document is bestemd voor alle exposanten en hun personeel die op salon 

Jardinexpo 2019 werken. 

Jardinexpo 2019 vind plaats van Donderdag 28 februari tot zondag 3 maart 2019. 

 

Het salon is voor bezoekers open vanaf  donderdag 28 februarit van 12u tot 19u, tot 

zondag 3 maart van 10u tot 18u . 

Exposanten hebben op de site toegang van 10u30 tot 20u op de showdagen met 

uitzondering van zondag, van 8u30 tot 22u. 

Het is verplicht de badge te dragen om de gebouwen binnen te treden. 
  
Achteraan uw badge vindt u voortaan de openingstijden van het salon. 

 

PROGRAMMA 

BADGES 



PARKINGS 

Parkings zijn beschikbaar voor exposanten die een plaats hebben 

gereserveerd. Toon uw toegangskaart aan de bewaker voor de parking. 

  

Plaats de kaart zichtbaar op het windscherm en noteer uw telefoonnummer. 

VERLICHTING 

Stroom kost geld: denk eraan de verlichting van uw stand uit te schakelen. 
  
Het is een klein gebaar dat u niets kost maar ons veel doet besparen! 

 

NOODIUTGANGEN 

Om veiligheidsredenen moeten de wegen naar nooduitgangen permanent vrij 

gehouden worden. Het is ten strengste verboden voor een nooduitgang te parkeren. In 

geval van een incident, moet u het gebouw zo spoedig mogelijk kunnen verlaten.  

  
Denk eraan! 
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ROKERSZONE 

Asbakken zijn nabij de luiken voorzien (hallen 1,2 en 3) en de nooduitgangen (hallen 4 en 

5). Gelieve deze zones te respecteren en proper te laten wanneer u ze gebruikt 

AFVAL 

Overeenkomstig de Waalse regelgeving op gebied van afval sorteren, wordt er 

bijzondere aandacht gebracht aan het sorteren. In samenwerking met onze sorteer 

partner, Intradel staan sorteereilandjes ter beschikking van de bezoekers. 

  
  
Twee RECYPARKEN staan ter beschikking van de exposanten. Ze zijn rond het gebouw 
opgezet: hal 1 en hal 3. 
  
  
Afval dient u zelf te verwijderen behalve als u de schoonmaakdienst heeft besteld. In dat 
geval, moet u gewoon uw gesloten zakken aan de rand van het gangpad plaatsen. 
  
De RECYPARKEN bevatten verschillende containers en glasbollen om het sorteren te 
optimaliseren… 

  
Het is nu verder aan jullie! 

 

Containers voor PAPIER-KARTON // PMC // HOUT // GROFVUIL // INERT AFVAL // Big 

Bag Polystyreen // Big Bag Plastiek // Glasbollen 

 

  

Schending van de sorteerplicht leidt tot extra kosten voor de organisatie, daarom 

wordt ongecontroleerd stort en schending van de sorteerplicht bestraft met een 

boete van 125 € zBTW  
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CATERING 

Gedurende het salon, zijn de cafetaria en restaurant van de hal open vanaf 11u. 

Dagschotels, sandwiches, soep, koffie en drankjes worden er aangeboden … 

 

Muziek 

  

Tijdens de exploitatieperiode, van 28/02 tot 3/03, is het ten strengste verboden muziek te 

spelen. Recepties of cocktails tijdens de exploitatieperiode kunnen enkel georganiseerd 

worden met de toestemming van de organisator (op aanvraag). 

EINDE VAN HET SALON 

De afbouw start op maandag 4 maart vanaf 8u. Op zondag 3 december is het niet 

toegestaan omvangrijk materiaal af te bouwen. Enkel klein waardevol apparatuur mag 

(moet) verwijdert worden vanaf zondag 18u (televisies, computers, werktuig …). 

 

CONTACT 

Voor administratieve vragen, contacteer: Anne-Marie Saglimbene 
  
anne-marie.saglimbene@liegeexpo.be 
  
Tel: +32(0)4/228 77 64 
  
Voor logistieke vragen, contacteer: Renaud Paquot 
  
renaud.paquot@liegeexpo.be 
  
Tel: +32(0)498.048.130 
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