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Hierbij vindt u allerlei nuttige informatie betreffende uw deelname 
aan Mobicar 2018. Wij nodigen u uit om deze informatie heel 
zorgvuldig te lezen. Deel deze informatie met alle betrokken 
personen en zeker ook met uw standenbouwer. 
 
Veel succes met de voorbereidingen! 
 
Het Mobicar-team 
______ 
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1. ALGEMENE INFORMATIE 

 

 
1.1. ALGEMEEN REGLEMENT MOBICAR 

 

Dit reglement is een herhaling van het reglement waarmee elke exposant bij het inschrijven 

voor het salon akkoord is gegaan (zie inschrijvingsformulier). 
 

1. De bepalingen waaronder aan het Salon Mobicar’18 (hierna genoemd: beurs) kan worden 
deelgenomen zijn vastgelegd in deze «deelnemingsvoorwaarden». 
 

2. De beurs zal worden gehouden in Brussels Expo. De organisator benoemt een Organisatie 
Comité (hierna genoemd O.C.) om de richtlijnen voor de organisatie te bepalen. Het O.C. kan 
tevens gedelegeerden aanwijzen, die namens hen kunnen optreden. 
 

3. Tentoonstellingsgoederen, welke tot de beurs worden toegelaten, één en ander steeds ter 
beoordeling van het O.C., zijn: 

a. caravans, waartoe te rekenen: toer-, vouw-, plooi-, stacaravans en motorhomes 
van het nieuwe seizoen; 
b. bagage-aanhangwagens; 
c. voortenten; 
d. onderdelen en toebehoren van of ten behoeve van de onder a. t/m c. genoemde       
goederen; 
 e. camping-materiaal; 
f. toeristisch materiaal dat verband houdt met de onder a. t/m d. genoemde 
goederen en het gebruik daarvan, daar onder begrepen voorlichting betreffende 
caravaning door representatieve organisaties.  

 
Zijn uiteraard niet toegelaten tot de beurs: 

a. boten en andere vaartuigen; 
b. gebruikte “dump”- en/of “rebuilt”- goederen; tweedehandswagens; 
c. het verhuren van caravans / motorhomes als enige activiteit; 
d. onderdelen en toebehoren van de onder a. en b. van deze paragraaf genoemde 
goederen. 
 

4. Tentoonstellingsgoederen kunnen uitsluitend worden tentoongesteld door de Belgische 
fabrikanten, dan wel door alleen-importeurs en alleen-vertegenwoordigers voor België van 
deze goederen. Beide laatstgenoemden dienen op het inschrijvingsformulier duidelijk op te 
geven voor welke buitenlandse fabrikanten zij optreden met een attest van deze 
buitenlandse fabrikanten. 
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5. Tentoonstellingsgoederen, standbouwmateriaal, enz. bevinden zich in het 
tentoonstellingsgebouw en/of op de bijbehorende terreinen voor rekening en op risico van 
de deelnemer. 

 
6. Kosten van standruimte, data van de beurs, opbouw- en afbouwtijden, sluitingsdatum van 

de inschrijving, zijn vermeld op het inschrijvingsformulier. 
 

7. De firma’s die verschillende merken vertegenwoordigen worden verzocht het aantal m² per 
merk op te geven om een verkeerdelijke vertegenwoordiging te voorkomen in geval van een 
onderbroken of niet tot stand gekomen invoer. Het O.C. heeft het recht deze oppervlakte 
terug te nemen zelfs indien reeds gefactureerd. 
 

8. Door het terugsturen van dit inschrijvingsformulier aanvaardt de ondertekenaar zonder 
voorbehoud de deelnemingsvoorwaarden, het algemeen reglement en alle instructies die 
door de organisator worden gegeven, als juridisch bindend voor hem. 

 
9. De inschrijvingen onder voorwaarde of onder voorbehoud zullen door de organisator niet 

worden aanvaard. 
 

10. De deelnemers mogen onder geen enkele voorwaarde hun stand, geheel of gedeeltelijk, 
tegen betaling of gratis, aan een derde afstaan, zelfs indien er tussen beiden nauwe 
commerciële banden bestaan, behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van de organisator. 

 
11. De firma’s die onder een juridische maatregel vallen mogen niet tentoonstellen. De 

eventuele voorschotten worden niet terugbetaald. 
 

12. De standhouders moeten zelf hun burgerlijke aansprakelijkheid dekken door ondertekening 
van een polis bij een verzekeraar van hun keuze. Deze polis zal uitdrukkelijk voorzien dat 
zowel de standhouder als zijn verzekeraar afstand doen van elk verhaal van welke aard ook 
tegen de BCCMA, organisator, de stad Brussel, eigenaar, de vzw Tentoonstellingspark van 
Brussel, die de ruimte en bepaalde diensten ter beschikking stelt, alsook tegen hun organen, 
hun personeel en hun aangestelden. Op eenvoudige aanvraag van de BCCMA zal de 
standhouder aan eerstgenoemde een afschrift bezorgen van de polis waarin de door hem 
afgesloten verzekeringsclausule van afstand van verhaal opgenomen is. 

 
13. De beslissing betreffende grootte en plaats van de stand genomen door de organisator is 

zonder verhaal. De deelnemers hebben geen keuze van de stand, maar de organisator zal 
rekening houden, voor zover mogelijk, met de wensen van de exposanten. Indien het door 
onvoorziene omstandigheden mocht nodig zijn, behoudt de organisator het recht om de 
plannen voor het salon of de grootte van de standen te wijzigen zonder recht tot enige 
vergoeding voor de exposanten. 
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1.2. AANVULLEND REGLEMENT MOBICAR 

 

Dit reglement is complementair aan het Algemeen Reglement van het salon waarmee elke 

exposant bij het inschrijven voor het salon akkoord is gegaan. 
 

1. Het salon is dagelijks open voor het publiek van 10 uur tot 18 uur. 
 

2. Elke standhouder is verplicht een aanwezigheid van minimum 1 persoon op de stand te 
verzekeren vanaf 15 minuten vóór de opening tot 18 uur. De standen moeten verlicht blijven 
en de voertuigen permanent toegankelijk zijn voor de bezoekers tot het sluitingsuur. 
 

3. Sinds de nieuwe wetgeving KB 19.01.2005 inzake rookbeleid is er een algemeen rookverbod 
in de paleizen, zowel in de gangen als binnen de standen. Dit rookverbod geldt voor de 
bezoekers, het standpersoneel en de standenbouwers. 
 

4. Op elke motorhome, caravan of voortent moet een aanplakbord worden aangebracht met 
de volgende verplichte aanduidingen: type, opbouwlengte, leeggewicht, maximaal 
toegelaten gewicht, basisprijs (BTW incl.), prijs van het geëxposeerd model. 
 

5. Zijn verboden, zowel in de folders als op de standen: doorstreepte prijzen, de vermelding 
“einde reeks”, de vermelding “beperkte reeks”, “knalprijs”, alsook elke vorm van agressieve 
of misleidende publiciteit. 
 

6. Het uitdelen van folders mag alleen binnen de omtrek van de gehuurde stand gebeuren.                                                                                            
De bezoekers zullen niet aangeklampt, noch systematisch aangesproken worden in de 
gangen. 
 

7. Het tentoongestelde materiaal moet nieuw zijn. Indien het om prototypes gaat moet dit 
aangeduid worden. Het voorstellen van tweedehandswagens is zowel binnen als buiten de 
paleizen niet toegelaten. Verhuurmateriaal mag niet tentoongesteld worden omdat het om 
gebruikt materiaal gaat. Er mag wel een bord geplaatst worden met de vermelding van 
huurmateriaal of huurwagens maar alleen op de stands waar dat of die merken 
vertegenwoordigd zijn. 
 

8. Attracties: geen enkele attractie of spektakel is toegelaten op de standen zonder 
voorafgaande toestemming van de beursorganisatie. Video-voorstellingen mogen de buren 
niet hinderen. 
 

9. Promotie op de parkings: het is niet toegelaten promotie en publiciteit te voeren op de 
parkings, of ze te gebruiken om tweedehandswagens ten toon te stellen. 
 

10. Exposantenbadges: de ingangskaart voor het standpersoneel moet elke dag bij de ingang 
worden gescand. Deze badges moeten via de webshop van Brussels Expo besteld worden en 
mogen tijdens de opbouw aan het secretariaat opgehaald worden. Het is niet toegelaten 
deze kaarten te gebruiken om bezoekers binnen te laten. 
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11. De maximale hoogte van de standen, spandoeken, vlaggen lichtbruggen inbegrepen, wordt 
bepaald op 6.00 meter. Wanden zijn alleen toegelaten tot 2.40 m, en moeten aan de twee 
zijden worden aangekleed. Voor hogere of speciale infrastructuren is de geschreven 
toestemming van de organisator vereist. Dit moet, samen met het plan, aan het secretariaat 
aangevraagd worden vóór 24 augustus met een schets of tekening. 
 

12. Alleen het tapijt van het salon, dat de ganse oppervlakte van de paleizen bedekt, mag als 
basis dienen voor de standen. Het is niet toegelaten er een eigen tapijt op te leggen. De 
exposanten die een plankenvloer plaatsen, zullen het tapijt volgens de afmetingen afsnijden 
om het daarna terug op de plankenvloer te plaatsen. Op het einde van de opbouw zal elke 
exposant de beschermingsfolie op zijn oppervlakte wegnemen. 
 

13. De standhouders mogen tijdens de periode van de beurs geen contract afsluiten met Media 
Expo, de mediaregie van Brussels Expo. Geen enkele standhouder mag tijdens de beurs 
adverteren op en rond de site van het salon. 
 

14. De standhouders zullen hun onderaannemers, zoals de standenbouwers of de elektriciens, 
verplichten het veiligheidsreglement van Brussels Expo stipt na te leven. Voor alle verdere 
technische details in verband met de elektrische installaties is het aangeraden direct contact 
te nemen met de technische dienst van Brussels Expo via connections@brussels-expo.com 
of op 02 474 82 55. Dit nummer moet desgevallend aan de onderaannemer elektricien 
meegedeeld worden. 
 

15. Iedere avond moeten papier en vuilnis aan de rand van de gangen worden geplaatst, wat de 
snellere schoonmaak van de paleizen toelaat. Alle standen worden dagelijks gestofzuigd 
samen met de gangen. 
 

16. Veiligheid 
✓ Geen enkele stand mag de afmetingen vermeld op het plan overschrijden. 
✓ De dienst preventie van de brandweer wijst er op dat “labyrint standen” niet toegelaten zijn.  
✓ Op elke stand moet een uitweg op elk uiterste van de stand mogelijk zijn. Voor de standen 

waar de uitweg niet onmiddellijk zichtbaar is, houdt het secretariaat groene pictogrammen 
“nooduitgang” ter beschikking van de exposanten. Deze kunnen op de vloer gekleefd 
worden. 

✓ Alle deuren in de poorten moeten vrij toegankelijk zijn. De exposanten die hun stand tegen 
een deur hebben moeten minimaal een zone van 1 meter vrij houden vlak voor de poorten. 

✓ Voor de standen die tegen de wanden van de paleizen gelegen zijn, moeten de elektrische 
kasten tijdens de ganse duur van het salon bereikbaar blijven. Dit geldt ook voor de 
blusapparaten die constant vrij moeten blijven. 

✓ De standen van meer dan 72 m² moeten van een brandblusapparaat voorzien zijn. 
✓ De wagens mogen maximaal 5 liter brandstof hebben. Het gebruik van campinggas is 

verboden, alsook het vullen van ballons met helium. Bij de inrichting van de stand zijn 
fonteintjes en waterverstuiving eveneens uitgesloten. 

✓ De politie, de Brusselse Brandweer, de technische diensten van Brussels Expo, alsook AIB 
Vinçotte voor de elektrische installaties, zullen op woensdag 10/10 vanaf 10.00 uur de 
standen goedkeuren. 
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1.3. VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO 

Het Veiligheidsreglement van Brussels Expo geldt voor alle personen die tijdelijk op de site aanwezig 

zijn, zoals organisator, exposanten, aannemers (onderaannemers), contractanten en bezoekers. Elke 

exposant zal er kennis van nemen en discipline aan de dag leggen om op zijn verantwoordelijkheids-

niveau alle nodige maatregelen te nemen om ongevallen voor zichzelf en anderen te voorkomen. 

Iedereen moet zich ervan verzekeren dat het personeel waarvoor hij verantwoordelijk is de nodige 

voorlichting en instructies heeft ontvangen om zijn werk veilig uit te voeren. 

Elke opzettelijke overtreding van de regels zal worden beschouwd als een inbreuk op de algemene 

voorwaarden van Brussels Expo. Gelieve kennis te nemen van het Veiligheidsreglement van Brussels 

Expo op hun website (www.brussels-expo.com > beurzen > downloaden > veiligheidsreglement).  

Elke exposant zal dit veiligheidsreglement aan zijn onderaannemers overdragen. 

 

Door het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling is elke exposant verplicht het Veiligheids-, 

Gezondheids- en Milieucharter in te vullen. U vindt dit formulier als bijlage 1.  

U dient dit formulier voor 20 september 2018 ingevuld en ondertekend door te mailen naar            

aib-safety@bruexpo.be. 

 

 

 

1.4. CONTACTGEGEVENS 

 

ORGANISATOR 
BCCMA 

Ingels Gaëtane 

Project Manager MOBICAR 2018 

gi@bccma.be 

+32 2 773 50 23   

 

WEBSHOP 
BRUSSELS EXPO 

connections@brussels-expo.be 

+32 2 474 82 55 

 

 

 

 

mailto:gi@bccma.be
mailto:connections@brussels-expo.be
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1.5. BEURSLOCATIE EN SECRETARIAAT 

 

Beurslocatie: BRUSSELS EXPO 

Hall 6, 7, 9 en 11 

BELGIËPLEIN 1 

1020 BRUSSEL 

 

Het beurssecretariaat van Mobicar bevindt zich vooraan Paleis 7. Het secretariaat is open 

vanaf de eerste dag van de opbouw, tot en met de laatste dag van de afbouw.  

 

Openingsuren beurssecretariaat:  07/10 t.e.m. 11/10 8u00 tot 18u  

12/10 t.e.m. 16/10 9u00 tot 18u 

Start afbouw 15/10 18u00 tot 20u00 

 

 

 

 

2. CHECKLIST MET EVENTUELE DEADLINES 

 

 

           DEADLINE 

Nalezen Exposantengids        - 

Nalezen Veiligheidsreglement Brussels Expo     - 

 

Reservatie advertentie in Mobicar Magazine bij organisatie   01/08 

Wijzigingen beursplan & merknamen doorgeven aan organisatie   10/08 

Bestellingen kaarten bij organisatie       14/08 

 

Definitief standontwerp bezorgen aan organisatie     15/09 

Bestellingen plaatsen bij Brussels Expo (aan voordeeltarief)   17/09 

Kopie verzekering bezorgen aan organisatie     20/09 

Veiligheids-, Gezondheids- en Milieucharter bezorgen aan AIB Vinçotte  20/09 

 

Bestellingen plaatsen bij Brussels Expo (standaardtarief)    06/10 
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3. BESTELLINGEN 

 

 

3.1. WEBSHOP BRUSSELS EXPO 

 

Via de webshop van Brussels Expo kan u exposantenbadges(*), technische aansluitingen (zoals 

bv. elektriciteit en water) ophangpunten, parkeerabonnementen en standmateriaal (zoals bv. 

meubilair, planten, AV materiaal) bestellen. 

 

Surf naar https://shop.expo.brussels, selecteer MOBICAR, log in en bestel. 

 

Plaats uw bestellingen op tijd om van de voordeeltarieven te kunnen genieten.  

Het voordeeltarief is geldig voor bestellingen geplaatst vóór 17/09.  

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

maar een toeslag kan aangerekend worden voor deze bestellingen. 

 

(*) In verband met de exposantenbadges: 

 

De exposantenbadges geven permanente toegang tot de paleizen. Deze persoonlijke 

kaarten zijn voorzien van een unieke code. Elk personeelslid is verplicht zich online te 

registreren op http://shop.expo.brussels om toegang tot de beurs te krijgen.  Het is niet 

toegelaten deze kaarten te gebruiken om bezoekers binnen te laten. 

 

De exposantenbadges en parkeerabonnementen worden niet opgestuurd en moeten (na 

bestelling) tijdens de opbouwperiode afgehaald worden op het beurssecretariaat vooraan 

paleis 7. 

 

 

3.2. BESTELLINGEN BIJ BCCMA 

 

Uw bestelling van ‘gratis’ toegangskaarten en reductiekaarten voor de bezoekers plaatst u 

rechtstreeks bij de organisatie. U dient hiervoor het document in bijlage 2 in te vullen en terug 

te mailen naar gi@bccma.be vóór 14 augustus 2018. 
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Enkel de werkelijk gebruikte ‘gratis’ toegangskaarten zullen u na de beurs aangerekend 

worden aan 0,50€/gebruikte kaart. Deze kaarten zijn voorzien van een unieke code, gebonden 

aan elke exposant. De ‘gratis toegang’ kan op elke beursdag gebruikt worden, ook in het 

weekend. 

 

Met een reductiekaart betaalt de bezoeker (via www.mobicar.be) slechts 9€ inkom in plaats 

van 12€. De bezoekerscode is gebonden aan elke exposant. 

 

Uw bestelde kaarten zullen u per post worden opgestuurd eind augustus. 

 

 

 

4. ONTWERP, BEURSPLAN & MERKEN 

 

 

4.1. STANDONTWERP 

 

Gelieve een beschrijving en/of tekening van uw standontwerp te bezorgen tegen 15/09 aan 

de beursorganisatie (gi@bccma.be). 

 

Standen met 2 of meer open zijden zijn verplicht om minstens 1/3 van hun ruimte langs de 

wandelpaden (langs elke open zijde) open te laten. Hou hier rekening mee bij de intekening 

van uw stand, daar wij hier streng op zullen toezien tijdens de opbouw van het salon. 

 

 

4.2. BEURSPLAN & MERKEN 

 

Het commercieel plan van de 4 paleizen zal in de loop van juli doorgemaild worden naar alle 

exposanten voor akkoord. Het plan werd opgesteld op basis van de gegevens die u ons doorgaf 

op uw inschrijvingsformulier. Misschien zijn er sindsdien wijzigingen opgetreden. Gelieve dit 

plan aandachtig te bekijken en ons de nodige wijzigingen vóór 10 augustus door te geven 

(gi@bccma.be). De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen. 

 

Dit plan zal aan elke bezoeker overhandigd worden bij de ingang. Het zal ook verschijnen in 

gespecialiseerde magazines, in enkele grote dagbladen en op de officiële signalisatie in de 

paleizen. 

 

mailto:gi@bccma.be
mailto:gi@bccma.be
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5. VERZEKERINGEN 

 

De standhouders moeten zelf hun burgerlijke aansprakelijkheid dekken door ondertekening 
van een polis bij een verzekeraar van hun keuze. Deze polis zal uitdrukkelijk voorzien dat 
zowel de standhouder als zijn verzekeraar afstand doen van elk verhaal van welke aard ook 
tegen BCCMA, organisator, de stad Brussel, eigenaar, de vzw Tentoonstellingspark van 
Brussel, die de ruimte en bepaalde diensten ter beschikking stelt, alsook tegen hun organen, 
hun personeel en hun aangestelden. Zie algemeen reglement hoofdstuk 1.1. 
 

Alle standhouders zijn ook verplicht zich in te dekken met een verzekering “Alle risico’s”. 

Dit kan bij een verzekeraar van hun keuze, maar dit kan ook gebeuren via de verzekeraar van 

de beursorganisator: verzekeringskantoor Verheyen. Hiervoor dient u het document in    

bijlage 3 in te vullen en op te sturen. Contactpersoon – Tom Driesens – info@vzkverheyen.be  

+32 496 61 83 68. Gelieve ook een kopie van deze verzekering te bezorgen tegen 20/09 aan 

de beursorganisatie (gi@bccma.be). 

 

 

 

6. OPBOUW 

 

 

6.1 ALGEMENE INFO OPBOUW 

 

De opbouw vindt plaats in paleis 9 en 11 van 7 tot en met 10 oktober. De opbouw in paleis 

6 en 7 vindt plaats van 8 tot en met 10 oktober. De standen moeten ten laatste afgewerkt 

zijn op donderdag 11 oktober om 9u. 

 

Toegang tot de paleizen is enkel mogelijk met een opbouwkaart. Deze wordt u per mail 

toegestuurd in de loop van september. Iedereen die toegang nodig heeft tot uw stand 

(standenbouwer, decorateur, …) zal in het bezit moeten zijn van een opbouwkaart. 

 

Op woensdag 10/10 vanaf 10u, worden de standen gecontroleerd door de politie, de Brusselse 

brandweer, de technische diensten van Brussels Expo en AIB Vinçotte. 

 

 

 

 

 

mailto:info@vzkverheyen.be
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6.2 START OPBOUW 

 

Exposanten uit paleis 9 en 11 mogen hun voertuigen leveren of laten leveren binnen de 

omheining van Brussels Expo vanaf zondag 7 oktober om 8u00. De juiste toegangshekken 

zullen nog meegedeeld worden enkele weken voor de start van de opbouw. Nadat de bewaker 

van G4S de wagens heeft ingeschreven, zullen ze parkeren in een brandgang dichtbij hun 

stand, zonder de toegang te beperken. De geschatte openingstijden van de paleizen om te 

starten met de montage is 10u00. 

 

De exposanten of standenbouwers mogen met de opbouw van de standen starten zodra het 

akkoord gegeven is door de ploegen die de tapijten hebben gelegd. We geven voorrang aan 

de opbouw van de lichtbruggen op grote standen.  

 

Exposanten uit paleis 6 en 7 mogen hun voertuigen leveren of laten leveren binnen de 

omheining van Brussels Expo vanaf maandag 8 oktober om 8u00. De juiste toegangshekken 

zullen nog meegedeeld worden enkele weken voor de start van de opbouw. Nadat de bewaker 

van G4S de wagens heeft ingeschreven, zullen ze parkeren in een brandgang dichtbij hun 

stand, zonder de toegang te beperken. De geschatte openingstijden van de paleizen om te 

starten met de montage is 10u00. 

 

De exposanten of standenbouwers mogen met de opbouw van de standen starten zodra het 

akkoord gegeven is door de ploegen die de tapijten hebben gelegd. We geven voorrang aan 

de opbouw van de lichtbruggen op grote standen.  
 

 

6.3 TOEGANG VOERTUIGEN 

 

De info over de openingsuren van de verschillende hekken, alsook de aanduiding van welke 

hekken te gebruiken voor toegang, zal u in de loop van september gecommuniceerd worden.  

 

Toegang tot de paleizen is enkel mogelijk met een opbouwkaart (zie 6.1). Alle voertuigen die 

zich binnen de omheining van Brussels Expo begeven tijdens de opbouw moeten een 

ingevulde opbouwkaart op hun dashboard leggen en zorgen dat het goed zichtbaar is. 

 

Voor de tentoongestelde voertuigen zal een anti-diefstal maatregel van kracht zijn waarbij elk 

voertuig bij de ingang genummerd zal worden. Meer info volgt hierover in de loop van 

september. 
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6.4 TAPIJT 

 

De beursorganisatie voorziet het tapijt voor alle exposanten en zal deze (met 

beschermingsfilm) laten plaatsen voor de opbouw van start gaat. Alle beursstanden zullen van 

antraciet (grijs) tapijt voorzien worden. De gangpaden zullen van kleur variëren naargelang de 

sector (motorhome, caravans of accessoires, clubs & services). 

 

Tijdens de nacht van woensdag 10/10 op donderdag 11/10 zal de kuisploeg de gangen 

schoonmaken en de film van het tapijt wegnemen. We vragen aan elke exposant of 

standenbouwer om op woensdag 10/10 zelf de film van hun stand te verwijderen en het 

afval in de gangen te plaatsen. 

 

 

6.5 ALL-IN STAND 

 

Exposanten die een all-in stand hebben besteld zullen toegang krijgen op hun stand vanaf 

woensdag 10/10 om 9u. 

 

6.6 VERPLICHTE BRANDBLUSSER 

 

Standen met een oppervlakte van meer dan 72m² moeten altijd voorzien zijn van een 

aangepaste brandblusser. De exposant kan blustoestellen zelf meebrengen of huren bij een 

leverancier op voorwaarde dat de toestellen volgens wettelijke bepalingen gecontroleerd zijn 

of kopen bij de winkel op de site van de firma De Roeve. De brandblussers dienen steeds een 

duidelijke aanduiding te hebben i.v.m. laatst gekeurde datum of de volgende datum. 

De brandblusser moet geplaatst of opgehangen worden op een zichtbare plaats en moet 

steeds vrij toegankelijk blijven. 

 

6.7 TRANSPORT-OPSLAG-HANDLING 

 

Het is aangeraden om tijdig uw bestelling te plaatsen voor heftrucks, transport en/of opslag. 

U kan hier steeds voor terecht bij Ziegler Expo Logistics op het nummer 02 475 45 43. 
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6.8 VEILIGHEID 

 

Mobicar hecht veel belang aan ieders veiligheid. Daarom rekenen we erop dat elke exposant 

en standenbouwer ook de juiste veiligheidsmaatregelen neemt voor werken die een risico 

inhouden. Wij herinneren u eraan dat het verplicht is om het Veiligheidscharter in te vullen 

(zie hoofdstuk 1.3). 

 

Gelieve bij de intekening en opbouw van uw stand rekening te houden met de 

veiligheidsrichtlijnen van Brussels Expo! 

 

In de Algemene veiligheidsrichtlijn van Brussels Expo staat onder andere vermeld: 

 

Alle uitgangen, nooduitgangen en vluchtwegen dienen altijd vrij en onbelemmerd te zijn 

voor evacuatie. De doorgangen dienen vrij te zijn  van afval en gestapelde voorwerpen 

& materiaal. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid van alle nooduitrusting zoals 

blusapparaten, muurhaspels, boven- en ondergrondse hydranten, afsluitkranen, 

vluchtladders, enz. 

 

Ook mag op geen enkele wijze de zichtbaarheid van veiligheidsverlichting en -signalisatie 

(pictogrammen, afbakeningen, signalen, …) verhinderd worden. 

 

Alle elektriciteitskasten in de paleizen moeten steeds bereikbaar blijven. Voor elke 

elektrische kast moet men een werkruimte van minimaal 1.2 meter (diepte) vrijlaten van 

obstakels, zodat elke interventie op een veilige manier uitgevoerd kan worden. Het 

plaatsen van een scherm, een gordijn of een deur voor de kast is wel toegelaten. Let op, 

de vrije breedte (opening) van de deur moet aan beide zijden 10cm groter zijn dan de 

achterliggende elektriciteitskast. Voorbeeld: als de kast 1m breed op 2m hoog is, moet 

de open ruimte van de deur of het gordijn min. 1.2m breed op 2.10m hoog zijn. 

 

 

6.9 AFVAL & SCHADE 

 

Tijdens de opbouw neemt elke exposant of standenbouwer al het afval mee op de stand. 

Containers kunnen worden gehuurd bij Sanivest via de webshop van Brussels Expo: 

https://shop.expo.brussels of rechtstreeks bij het secretariaat tijdens de opbouwdagen.  

 

 

 

https://shop.expo.brussels/expo/events
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Tijdens de nacht van woensdag 10/10 op donderdag 11/10 zal de kuisploeg de gangen 

schoonmaken en de film van het tapijt wegnemen. We vragen aan elke exposant of 

standenbouwer om zelf de film van hun stand te verwijderen op woensdag en het afval in 

de gangen te plaatsen. 

 

Wij rekenen erop dat alle exposanten respectvol omgaan met de bestaande infrastructuur. 

Het spreekt voor zich dat de opbouw van de standen geen schade mag toebrengen aan muren, 

vloeren, plafond of andere infrastructuren. 

 

 

6.10 CATERING TIJDENS OPBOUW 

 

Automaten voor warme dranken (koffie, thee en soep) en frisdrankautomaten bevinden zich 

vooraan paleis 6 en in de passages tussen 6/7, 6/9, 7/9 en 7/11. 

 

Op dinsdag 9/10 en woensdag 10/10 is er gratis koffie voorzien bij het secretariaat, vooraan 

paleis 7. 

 

Op woensdag 10/10 is de mini-market BE Shop in paleis 9 geopend van 11u tot 15u. 
 

 

 

7. BEURS 

 

 

7.1 OPENINGSUREN VAN DE BEURS 

 

De beurs vindt plaats van donderdag 11/10 tot en met maandag 15/10, telkens van 10u tot 

18u. 

 

 

7.2 TOEGANG EXPOSANTEN 

 

Op donderdag 11/10 zullen de paleizen vanaf 8.00 uur toegankelijk zijn. Van vrijdag 12/10 tot 

en met maandag 15/10 kunnen de exposanten, op vertoon van een geldige exposantenbadge 

(op voorhand te bestellen via de webshop van Brussels Expo (zie hoofdstuk 3.1)), de paleizen 

vanaf 9.00u betreden. 
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Elke dag moeten de standen klaar zijn voor het verwelkomen van de bezoekers 15 minuten 

vóór de opening van de deuren. 
 

's Avonds worden de deuren van de paleizen om 19.00 uur gesloten. De exposanten zullen 

tegen dan de paleizen moeten verlaten hebben. Bij gesloten deuren is het altijd mogelijk om 

langs de deuren met een groene sticker buiten te geraken. Uitzonderingen op deze 

uurregeling, voor vergaderingen of recepties, kunnen op het secretariaat aangevraagd 

worden. 

 

 

7.3 PARKEREN TIJDENS DE BEURS 

 

Een parkingabonnement kan besteld worden via de webshop van Brussels Expo. De 

abonnementen worden niet opgestuurd en dienen afgehaald te worden bij de technische 

dispatching op het secretariaat (vooraan paleis 7) gedurende de opbouw. 

 

Opgelet: bestelde parkingabonnementen die niet zijn opgehaald, worden niet terugbetaald. 

 

 

7.4 OPKUIS STANDEN 

 

Iedere avond moeten papier en vuilnis aan de rand van de gangen worden geplaatst, wat de 

snellere schoonmaak van de paleizen toelaat. Alle standen worden dagelijks gestofzuigd 

samen met de gangen. 

 

 

7.5 VEILIGHEID 

 

Let er op dat de schakelaars en elektrische verdeelborden van de stand op ieder ogenblik, dag 

& nacht, toegankelijk blijven voor de technici van Brussels Expo. 

 

Om veiligheidsredenen vragen we om ’s nachts de elektriciteit op uw stand uit te schakelen. 

Vergeet dus niet om de elektriciteitskast die uw verlichting, verwarmings- en 

keukenapparaten van stroom voorziet, uit te zetten voor u de beurs verlaat. Dit geldt uiteraard 

niet voor koelkasten en koeltogen.  
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7.6 PERSONEELSREGISTER 

 

Wij herinneren de exposanten eraan dat de Belgische sociale wetgeving eist dat elke 

standhouder een register van het personeel op de stand bijhoudt. 

 

 

8. AFBOUW 

 

 

8.1 ALGEMENE INFO AFBOUW 

 

De afbouw start op maandagavond 15/10 vanaf 18u en duurt de hele nacht tot dinsdag 

16/10 om 17u. Zowel de wagens als de standen moeten tegen dinsdag 16/10 om 17u 

weggeruimd zijn. Een exposant die zijn stand tegen dan nog niet zou opgeruimd hebben zal 

per dag een boete moeten betalen gelijk aan de huur van het paleis. Dit geldt ook voor de 

wagens in de brandgangen binnen de omheining: zij zullen tegen 20.00 uur de omheining 

absoluut moeten verlaten hebben. 

 

 

8.2 TOEGANG VOERTUIGEN 

 

Toegang tot de paleizen is enkel mogelijk met een afbouwkaart. Deze wordt u samen met 

de opbouwkaart per mail toegestuurd in de loop van september. Iedereen die toegang nodig 

heeft voor de afbouw van uw stand (standenbouwer, decorateur, …) zal in het bezit moeten 

zijn van een afbouwkaart. 

 

De procedure van toegang van de transporteurs tot binnen de omheining van Brussels Expo 

en het wegvoeren van de wagens via de gepaste poorten zal op een later tijdstip aan de 

exposanten meegedeeld worden.  

 

 

8.3 AFVAL EN ONTRUIMING VAN DE STANDEN 

 

Bij de afbouw zal elke standhouder al zijn afval moeten meenemen. Zo niet zullen de m³ 

afval aan de exposant aangerekend worden, naargelang de factuur van Brussels Expo. 

Enkel het geplaatste tapijt wordt door de organisatie zelf weggehaald. 
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Als de afbouw en evacuatie van uw stand is afgerond, dient u een standcontrole aan te vragen 

bij het secretariaat vooraan paleis 7. Mogelijke vastgestelde schade zal aan de exposant 

aangerekend worden op basis van de factuur van Brussels Expo. 

 

 

8.4 CATERING TIJDENS DE AFBOUW 

 

Automaten voor warme dranken (koffie, thee en soep) en frisdrankautomaten bevinden zich 

vooraan paleis 6 en in de passages tussen 6/7, 6/9, 7/9 en 7/11. 

 

 

 

9. VARIA 

 

 

9.1 BEWAKING 

 

Algemene bewaking is voorzien van zondag 7 oktober 2018 om 8u (start opbouw) t.e.m. 

dinsdag 16 oktober 17u (einde opbouw). 

 

Opgelet, noch de organisatie, noch de leverancier van bepaalde goederen (zoals meubilair, 

audiovisueel materiaal, …) kunnen aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal en/of 

schade. Zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen en verzekeringen. 

 

 

9.2 EERSTE HULPPOST 

 

Een E.H.B.O. post zal doorlopend open zijn zowel tijdens de opbouwdagen als tijdens de 

beurs. Deze bevindt zich aan gate G. 

 

Bij ongeval, dient u het secretariaat van de beurs te verwittigen of de bewaker van G4S op het  

nummer +32 2 474 82 32 en duidelijk het paleis te vermelden waar u zich bevindt. 
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9.3 KINDEROPVANG 

 

De kinderopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar wordt tijdens het weekend voorzien van 10u 

tot 18u door een gespecialiseerde dienst op de eerste verdieping vooraan paleis 11. 

 

 

9.4 PROMOKIT 

 

Tegen eind augustus zal elke exposant via de post een Mobicar-promokit toegestuurd krijgen. 

Deze bevat enkele posters, stickers voor op uw briefwisseling en stickers voor op de 

bedrijfswagens. Banners, logo’s en handtekeningen voor online gebruik zullen ook te 

downloaden zijn via de exposantenzone op www.mobicar.be. 

Laten we er samen werk van maken om onze beurs nog verder bekend te maken! 

 

 

9.5 EXPOSANTENDRINK 

 

De BCCMA, als beursorganisator, nodigt alle standhouders uit op zaterdag 13 oktober om 

18u voor de exposantendrink. Noteer alvast de datum in uw agenda.  

Meer info volgt op een later tijdstip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 

 

B1. VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- en MILIEUCHARTER 

B2. BESTELBON KAARTEN 

B3. VERZEKERINGSDOCUMENT VIA VERZEKERINGSKANTOOR VERHEYEN 

 
 

 

http://www.mobicar.be/
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BRUSSELS  EXPO 

BELGIËPLEIN 1 

1020 Brussel 
 

Terug zenden
documenten:

Mail: AIB-
SAFETY@BRUEXPO.BE

fax : +32 (0)2 474 71 21

 VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- en MILIEUCHARTER               in te vullen door de
exposant

Naam van het salon : ……………………………… Datum van het salon : .................................

Exposant  : ............................................................. Paleisnr. en  standnr.  : ..............................
Geachte exposant,
Uw stand kan op 2 verschillende manieren opgebouwd worden.
Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is:

0 A. U huurt bij de organisatie een kant en klare stand.

0 B. U bouwt zelf de stand, of U laat deze bouwen door een standenbouwer:
In dit geval hadden wij graag enkele extra inlichtingen in verband met de wijze waarop deze
stand opgebouwd wordt, ontvangen. Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is:

0   1. U bouwt een modulaire stand (hoogte beperkt tot 2,5m)
0   2. U bouwt een stand (lager dan 2,5m)
0   3. U bouwt een modulaire stand (hoger dan 2,5m) – zonder verdieping
0   4. U bouwt een stand (hoger dan 2,5m) – zonder verdieping
0   5. U bouwt een stand met een toegankelijke verdieping (personeel of publiek)
0   6. U plaatst professionele verlichting (lichtbruggen) of audiovisueel materiaal

In de gevallen 2,4 5 en 6 dient de standenbouwer eveneens een risicoanalyse toe te voegen.

Gegevens van de STANDENBOUWER .................................................................................................................................

Adres ...................................................................................................................................  Nr.  ..........................................

Postnr.: .......................   Gemeente:  ......................................................................................................................................

Tel :  ........................................................   Fax: .............................................................

Werfverantwoordelijke :  .......................................................................................................  GSM :  .....................................

Eventuele  onderaannemers  : .............................................................................................

 Gegevens onderaannemer (naam, adres, tel) Omschrijving werk (zie punt B)
1
2

 INTENTIEVERKLARING: 5
1. De ondergetekende stuurt dit V.G.M.-charter ingevuld en ondertekend terug en bevestigt dat hij de

veiligheidsvoorschriften van toepassing op de terreinen van BRUSSELS EXPO, doorgenomen en duidelijk begrepen
heeft.
Hij verbindt zich er toe de verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en milieu strikt te laten naleven door diegene die
de stand opbouwt.
Hij zal de informatiebrochure overmaken aan de standenbouwer en vraagt hem indien nodig (zie punt B) een risicoanalyse
toe te voegen.

2. De ondergetekende verklaart het veiligheidsreglement van BRUSSELS EXPO ontvangen te hebben van het
Organiserend Comité en de nodige initiatieven te zullen nemen om al zijn werknemers en desgevallend ook de
(onder)aannemers die voor zijn rekening werken, te informeren over de inhoud van dit veiligheidsreglement.

3. De ondergetekende verklaart dat hij in geval van een arbeidsongeval op de stand onmiddellijk de veiligheidscoördinator
zal contacteren en hem de nodige bijkomende informatie zal bezorgen.

....... / ....... / .....  ....................................................................................         ................................................
datum naam en functie handtekening

Dit document dient, samen met de eventuele risicoanalyse(s), vóór de start der werken aan de
veiligheidscoördinator bezorgd te worden

5 Intentieverklaring, conform het artikel 29 van de Wet op het welzijn.

BIJLAGE 1



BIJLAGE 2
Bestelbon kaarten

Or
ga

ni
sa

to
r:

Terug te sturen aan BCCMA vóór 14 augustus 2018

De exposantenbadges worden bekomen via de webshop van Brussels Expo. De exposanten badges 
geven permanente toegang tot de paleizen. Deze persoonlijke kaarten zijn voorzien van een unieke code. 
Elk personeelslid is verplicht zich online te registreren op http://shop.expo.brussels om toegang tot de 
beurs te krijgen.  Het is niet toegelaten deze kaarten te gebruiken om bezoekers binnen te laten.

 

Verkoperskaarten “gratis toegang” die na het 
salon aangerekend worden volgens de kassacontrole, 
aan de prijs van 0,50 ..
Alleen gebruikte kaarten worden aangerekend.
De verkoperskaarten zullen voorzien zijn van een unieke code, gebonden aan elke exposant.
De “gratis toegang” is elke dag geldig, de weekends inbegrepen.

Reductiekaarten met 3 . vermindering
9,00 . i.p.v. 12,00 ., te betalen door de bezoeker
online op www.mobicar.be
De bezoekerscodes zullen gebonden zijn aan elke exposant. 

       Firmanaam of stempel                       Handtekening

 

gewenst 
aantal

gewenst 
aantal

BCCMA:		Gaëtane Ingels
St-Michielskollegestraat, 11 bus 22 • 1150 Brussel
Tel. +32.2.773.50.23 - Fax +32.2.732.03.41 • E-mail: gi@bccma.be • info: www.bccma.be

5 6 e  S A L O N  C A R A V A N  &  M O T O R
1
H O
7
M E

Brussels	Expo	:	11/10	-	15/10/2018

Gaëtane
Rectangle

Gaëtane
Boîte de texte
18

Gaëtane
Boîte de texte
Onderstaande kaarten zijn voorzien van een unieke code.                                                                          Elke persoon in het bezit van zo'n kaart dient zich online te registreren op www.mobicar.be                 om gebruik te kunnen maken van de korting of gratis toegang.



 
 

Mobicar 2018 – Verzekering Alle Risico’s “Nagel tot nagel” 
 
Als u uw beursgoederen wil laten verzekeren biedt de organisatie verschillende mogelijkheden.  U vindt deze 
hieronder. Dit formulier, samen met de inventarislijst van de goederen, is volledig ingevuld en ondertekend terug 
te zenden naar: 
 
Verzekeringskantoor Verheyen nv naar het e-mailadres info@vzkverheyen.be.  
Contactpersoon: Tom Driesens - +32 496 61 83 68 
 

Type verzekerde goederen Premievoeten (1) Verzekerde waarde (2) 
 

 Benelux EG  

Motorhomes, Caravans, Stacaravans 
 Enkel verblijf op de beurs 
 

 
1,25 ‰ 

 
€  

 Verblijf + Transport 3 ‰ 4 ‰ € 
 

Stands en meubilair 
 Enkel verblijf op de beurs 
 

 
3,50 ‰ 

 

 
€ 

 Verblijf + transport 5 ‰ 6 ‰ 
 

€  

Elektronisch en audiovisueel materiaal 
 Enkel verblijf op de beurs 
 

 
6,25 ‰ 

 
€  

 Verblijf + transport 7,50 ‰ 10 ‰ €  
 

 
(1)  De vermelde premievoeten zijn nog te verhogen met 2,40% taksen en € 15 kosten. 
(2)  Dit is de aankoopprijs.  Voor gehuurd materiaal is dit de aankoopprijs van de eigenaar. 
 
o Voor het transportrisico op de weg zijn de motorhomes, caravans, stacaravans enkel verzekerd indien zij op 

trailers staan; 
o Bijkomende uitsluitingen: Krassen en schrammen, roest en oxidatie, gewone ontregeling, schaden veroorzaakt 

door weeromstandigheden (indien open transport), diefstal van niet-aangehechte bijhorigheden, car jacking. 
o Vrijstelling: 125€ per schadegeval. 
o Minimumpremie: € 150 + taksen + kosten 

 
            De premie dient betaald te zijn op de rekening van Verzekeringskantoor Verheyen vóór de      
            opening van het salon.  Als de premie niet betaald is, is er geen dekking. 
 
            Inventarislijst van de goederen verplicht mee te sturen. 

 

Gegevens Exposant 

 
Naam:………………………………………………………    Adres:………………………………………………………………………………… 
 
Contactpersoon:………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:………………………………………………. 
 
Plaats van vertrek van de verzekerde goederen (enkel als transport dient verzekerd te worden): 
 
Datum & Handtekening 

BIJLAGE 3
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