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TERUG TE STUREN naar Rebecca Mouaya  

voedingssalon@fisa.be  

fax : +32 2 663 14 16 

terug te sturen vóór 7-09-2018 

KOELWAGENKAART   

 

STANDNAAM  ...................................................................  
STANDNUMMER  ...................................................................  
Bedrijfsnaam  ...................................................................  
Facturatieadres  ...................................................................  
BTW- of intracommunautair nummer  ...................................................................  
Verantwoordelijke                 ...................................................................  

 

“Koelwagen” kaart(en):   ………… x  €15 excl.BTW  = €……………… 
 
De plaatsing zal worden verstrekt door de OC. 

Reglement voor toegang tot parkeren – binnen terrein Brussels Expo 

1. Elk voertuig op het terrein van Brussels Expo en dat gestationeerd is rond de paleizen 4, 5 & 8 gedurende de 

periode van het Voedingssalon 2018 (opbouw- en afbouwperiode inbegrepen) moet in het bezit zijn van een 

geldige parkeerkaart verkregen van het OC van FISA OPERATIONS nv. 

2. Elk voertuig geparkeerd rond de paleizen 4,5 & 8 zonder een geldige parkeerkaart van het OC van FISA 

OPERATIONS nv zal, op kosten van de eigenaar van het voertuig, per takelwagen verplaatst worden.  

3. Elk voertuig geparkeerd rond de paleizen moet in het bezit zijn van een geldige parkeerkaart verkregen van het 

OC van FISA OPERATIONS nv. Deze kaart moet van buitenaf duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit van het 

voertuig. 

4. De eigenaar en/of bestuurder van het voertuig verbindt zich ertoe zich te houden aan de aangegeven uren op de 

geldige parkeerkaart verkregen van het OC van FISA OPERATIONS nv. 

5. Alle velden van de parkeerkaart dienen correct ingevuld te zijn en duidelijk leesbaar met geldige en accurate 

informatie. 

6. Elke overtreding van dit reglement (met inbegrip van de specifiek vermelde uren) leidt tot de onmiddellijke 

terugtrekking van de parkeerkaart (toepassing op alle kaarten) en de niet-terugbetaling van de waarborg 

(toepassing alleen op kaarten met waarborg). 

7. De parkeerkaart is enkel geldig voor één voertuig. 

8. Brussels Expo behoudt zich het recht om uw voertuig te verwijderen in geval van verkeerd parkeren indien dit de 

vrije toegang van de hulpdiensten belemmert of indien het niet naleven van de vermelde uren op de 

parkeerkaart. 

                     

                           

DATUM : 

HANDTEKENING :  
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