
CHECKLIST 
Beste exposant, 

Een goede voorbereiding is het halve werk! Deze checklist kan u helpen om zeker niets te vergeten bij de 

voorbereiding van uw beursdeelname. Denk vooral eerst aan de punten die in het rood zijn aangeduid. Die zijn 

verplicht te bestellen, in te vullen of door te sturen. 

Veel succes ! 

REGLEMENTEN EN BELANGRIJKE INFORMATIE  

Document Gelezen 

Standbevestiging  

Exposantengids  

Algemeen reglement FISA-beurzen  

Veiligheidsreglement BRUSSELS EXPO  

Veiligheidstips voor uw standenbouwer  

SABAM  

Ministeriële rondzendbrief i.v.m. het afficheren van prijzen  

BTW buitenlandse deelnemers + bijlagen  

Plan BRUSSELS EXPO  

INVULFORMULIEREN 

Formulier Deadline Ingestuurd 

Veiligheids-, gezondheids- en milieucharter  2 oktober 2018  

BESTELLINGEN 

FISA Deadline Besteld 

Exposantenbadges 7 september 2018  

Uitnodigingskaarten (papier) 7 september 2018  

Uitnodigingskaarten (digitaal) 7 september 2018  

Leveringskaart 7 september 2018  



Vooropbouw 7 september 2018  

BRUSSELS EXPO 

Elektriciteitsaansluiting 18 september 2018  

Wateraansluiting 18 september 2018  

Gasaansluiting 18 september 2018  

Ophangingswerken 18 september 2018  

Schouwen 18 september 2018  

Internetaansluiting 18 september 2018  

Telefoonlijn 18 september 2018  

Parkingabonnement 18 september 2018  

Afvalcontainers 18 september 2018  

Audiovisueel materiaal 18 september 2018  

Brandblusser (verplicht vanaf 72m²!) 18 september 2018  

Catering 18 september 2018  

Handling, transport & douane 18 september 2018  

Hospitality & security 18 september 2018  

IT & printers 18 september 2018  

Lichtbruggen & verlichting 18 september 2018  

Meubilair 18 september 2018  

Planten & bloemen 18 september 2018  

Schoonmaak 18 september 2018  

Standenbouw 18 september 2018  

Tapijt 18 september 2018  

Verhoogde vloer 18 september 2018  

Verzekering 18 september 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beursorganisator houdt zich het recht voor veranderingen aan te brengen aan de prijzen en condities in de 

Exposantengids indien onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden dat onvermijdelijk maken. 

Voor last-minute bestellingen tijdens de opbouw kan u nog terecht in het beurssecretariaat en de technische 

dispatching. Houdt er rekening mee dat er een toeslag kan aangerekend worden voor deze bestellingen. 


