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DIENSTEN 

Toegang: zonder installatie vergunning, is het onmogelijk uw stand op te  bouwen. 

  
Vergunningen zijn verkrijgbaar aan de ontvangst opbouw, voor alle exposanten in orde 
van betaling: er worden geen uitzonderingen gemaakt. 
  
Ontvangst voor de opbouw gebeurt in de inkomhal. Openingstijden: 
  
• Maandag 25/02 van 8u tot 18u  
• Dinsdag 26/02 van 8u tot 18u 
• Woensdag 27/02 van 8u tot 18u 

 
 

DIENSTEN 
Breng dit document zo spoedig mogelijk ter kennis van uw personeel en de door u 
ingeschakelde derden. 

  
• Ontvangst Opbouw 
• Restaurant 
• Toiletten 
• Koffietafel (gratis koffie en hapjes tijdens opbouw)  

OPBOUW 

Voertuigen binnenrijden 

  

Toegang binnen is op maandag 25 en dinsdag 26 februari toegestaan. Na dit tijdstip, 

wordt de toegang binnen niet gewaarborgd. 

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN voertuigen in de hal achter te laten, toegang nabij uw 

stand is beperkt tot de uitlaadtijd. 

Voor een eenvoudige en vlotte toegang tijdens de opbouw, indien u veel materiaal moet 

uitladen en het nodig is uw voertuig naast uw stand binnen te rijden, wordt u verzocht ons 

via e- mail te verwittigen: renaud.paquot@liegeexpo.be 

 

mailto:renaud.paquot@liegeexpo.be
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Planning 

Maandag 26 februari van 8u tot 18u Uitladen nabij + Opbouw  

Dinsdag 27 februari van 8u tot 18u Uitladen nabij + Opbouw  

Woensdag 28 februari van 8u tot 18u Opbouw + afvalverwijdering+ vloerbedekking (*) 

 

(*) woensdag  27 februari, 14u, u wordt verzocht zelf uw omvangrijk afval uit de 

gangpaden te verwijderen voor de schoonmaak en vloerbedekking. 

Afval dient u zelf te verwijderen. Twee RECYPARKEN met gekwalificeerd personeel zijn 
nabij de gebouwen opgezet (hal 1 en hal 3).  
  

De RECYPARKEN bevatten: 

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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VLOERBESCHERMING 

SNIJZONE 

 
Exposanten wier producten de vloer kunnen beschadigen dienen de door hun 
gebruikte oppervlakte te beschermen met een kunststofbedekking. Voor 
vloerbekleding moet verplicht tijdelijke dubbelzijdige kleefband gebruikt worden. 
 
Indien u niet over het nodige materiaal beschikt, rollen van 50 meter zijn bij het opbouw 

kantoor beschikbaar tegen 5€ stuk 

Buiten hallen 1 & 2, zijn snijzones voorzien. Tegels, steen en hout snijden is enkel in deze 
zones toegestaan. 

ZUILEN OP DE STAND 

 

Indien er zich zuilen bevinden op uw stand (zie informatie op uw 

toelatingscertificaat), adviseren wij op voorhand, ter plaatse, de afmetingen 

op te nemen (hoogte, breedte, diepte) van uw plaats of zo spoedig mogelijk 

contact op te nemen met de dienst logistiek (renaud.paquot@liegeexpo.be).  
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PLAFOND HOOGTE 

 

Vrije hoogtes:   

  

H1: 7m50, maximale standhoogte = 5,5 m  

H2: 7m50, maximale standhoogte = 5,5 m  

6m, maximale standhoogte = 4 m 

4m50, maximale standhoogte = 3m50 

3m20 (verwarming pijp), maximale standhoogte = 3 m 

H3: 6m, maximale standhoogte = 4 m  

H4: 4m50, maximale standhoogte = 4 m  

H5: 7m50, maximale standhoogte = 4 m 4m50, maximale standhoogte = 3m50 

3m20(passage van een verwarmingsleiding), maximale standhoogte = 3 m 

H9: 10m50, maximale standhoogte = 5 m 4m50, maximale standhoogte = 4 m 

Verwittig ons indien uw stand hoger is dan 2m50, zodoende kunnen 
wij voldoende vrije hoogte waarborgen in uw zone en ervoor zorgen 
dat de achterkant van uw stand het zicht op uw buren niet 
belemmert. 

PLAFOND OPHANGINGEN 

Het is ten strengste verboden zelf een element op te hangen aan het plafond. 
Ophangingen dienen door een erkend bedrijf en met inachtneming van de 
voorzieningen geplaatst te worden. 
Neem contact op met onze Dienst Logistiek (renaud.paquot@liegeexpo.be) voor meer 
informatie of om een ophanging te bestellen.  
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WAARBORG: 50€  

 
WAARBORG: 50€  
De plaats die u tijdens de opbouw verleend wordt is proper, u wordt verzocht ze na 
afbouw in dezelfde staat achter te laten.   
  
De waarborg is inbegrepen in de globale factuur voor uw stand. 
  
Om uw waarborg terug te krijgen, moet u noodzakelijk uw vertrek bij het 
opbouw/afbouw kantoor. Uw plaats wordt dan gecontroleerd. 

Deze regel is niet van toepassing voor exposanten die een door onze diensten 
compleet ingerichte stand hebben besteld. 
  

INDIEN ONS NIET GEVRAAGD WORDT UW STAND NA AFBOUW TE 
CONTROLEREN, VERLIEST U AUTOMATISCH UW WAARBORG. 

PARKINGS OPBOUW/AFBOUW 

2 parkings staan ter beschikking van de exposanten : 

Elk voertuig moet over een toegangskaart voor de parking 

beschikken (op-/afbouw kaart beschikbaar bij het opbouw 

kantoor). 
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VRACHTAFHANDELING OPBOUW/AFBOUW 

Hulp nodig bij het uitladen? Onze huurdienst biedt een heftruck met chauffeur aan. 
  
Het eerste halfuur is gratis. Daarna wordt de heftruck aangerekend tegen 25 
€ zBTW/ 30 minuten. 
  
Het is ten strengste verboden onze heftruck alleen en zonder toestemming te gebruiken! 
  
Voor onze planning, dient u deze dienst te reserveren voor vrijdag 08 februari via e-mail 
naar renaud.paquot@liegeexpo.be of per telefoon +32(0)4/228 77 62. 
  

Informeer ons over: 
  
• Hoeveelheid uit te laden 
• Afmetingen van de goederen 
• Gewicht van de goederen 
• Uitlaad datum 
• Uitlaadtijd (ongeveer) 

AFBOUW 

Vertrekvergunningen 
  
  
Vertrekvergunningen worden enkel afgegeven aan exposanten in orde van betaling. 
  
Tijden 

  
Zondag 03 maart 2019:  van 18u tot 22u (enkel klein materiaal) 
Maandag 04 maart 2019: van 8u tot 20u. 
Dinsdag 05 maart 2019:   van 8u tot 20u. 
  
Alle hallen dienen op dinsdag 05 maart, 20u leeg te zijn. 
  
  

Geen uitgang van groot materiaal toegestaan voor maandag 04 maart 2019, 8u. 

mailto:renaud.paquot@liegeexpo.be
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Maandag 25/02 8u – 18u 

OPBOUW Dinsdag 26/02 8u – 18u 

Woensdag 27/02 8u – 18u 

donderdag 28/02 12u – 19u 

BEURS 

Vrijdag 01/02 12u – 19u 

Zaterdag 02/03 12u – 19u 

Zondag 03/03 10u – 18u 

Zondag 03/03 18u – 22u 

AFBOUW Maandag 04/03 8u – 20u 

Dinsdag 05/03 8u – 20u 

 PLANNING 


