
Beursreglement Belfair 2023
Algemeen

1. De deelname aan de beurs als standhouder is voorbehouden voor PEN Worldwide
geregistreerde virtuele bedrijven. De deelnemer heeft gedurende de overeengekomen
periode recht op standruimte op een door COFEP te bepalen plaats.

2. Betaling dient te gebeuren na ontvangst van de factuur en vóór de op de factuur
vermelde vervaldatum. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

3. Bij annulatie wordt het betaalde inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

4. Een stand kan gehuurd worden voor één of voor twee dagen. Op één stand, staat één
virtueel bedrijf.

5. De deelnemer engageert zich tijdens de hele beurs (dag) de stand voldoende aan te
kleden en met voldoende personeel te bemannen.

6. Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart starten de beursactiviteiten telkens om 09.30 uur
en eindigen ze om 15.30 uur.

7. De deelnemer is vrij, met respect voor de door COFEP gegeven voorschriften of
aanwijzingen, de standruimte naar eigen smaak in te richten.
De inrichting van de stand moet gebeuren op woensdag 8 maart tussen 13.30 en 19.00
uur of op donderdag 9 maart tussen 16.30 uur en 19.00 uur. Inrichting van de stand
buiten deze uren wordt niet toegelaten. Deelname aan de beurs kan door COFEP
worden ontzegd indien deze regel overtreden wordt. Het inschrijvingsgeld wordt niet
terugbetaald.
Voor de beurs  ontvangt u een persoonlijke parkeerkaart voor de opbouw. Tijdens de
beurs kan u indien nodig terecht op de parkings de Nekkerhal tegen betaling (6 EUR).

8. De deelnemer krijgt de standruimte (3,5 meter x 2 meter) ter beschikking met één tafel
en vier stoelen.  Elke stand krijgt een Heras-hek dat kan bekleed worden met
brandwerende doeken (voorzie certificaat) of een gepersonaliseerde banner (te
ontwikkelen tegen betaling). Wie een eigen stand meebrengt is eveneens gebonden
aan deze opgelegde afmetingen. Gelieve bij inschrijving uw keuze kenbaar te maken.



Ook bij het gebruik van een party-tent moet je deze afmetingen respecteren.

9. Naast de aangeboden tafel mag je zelf nog maximaal 1 hoge party-tafel voorzien.
Wens je geen tafel van COFEP te gebruiken, dan mag je maximaal 3 hoge party-tafels
gebruiken. Er is de mogelijkheid om party-tafels met zwarte hoes te huren aan 25
EUR/dag/tafel met een waarborg van 50 EUR.

10. Aansluitpunten voor elektriciteit, verwarming- en ventilatie-installaties of
brandbeveiligingsapparatuur, die zich eventueel in, boven of op de vloer van de
standruimte bevinden, moeten te allen tijde gemakkelijk bereikbaar en vrij blijven. Er
mag dan ook geen vloerbedekking worden aangebracht.

11. In de beursruimte is één aansluitingspunt voorzien voor elektriciteit op maximum 15
meter van de stand. De deelnemer zorgt zelf voor een voldoende lange verlengkabel
met verdeeldoos.

12. Het totaal elektrisch vermogen is beperkt tot 600 Watt per stand. Dit is ruim
voldoende voor 2 laptops, een printer en een beamer. Extra verlichting kan eventueel
met LED-lampjes of halogeenspotjes maar zeker niet met podiumspots.

13. WIFI-printers zullen niet toegelaten worden. Wil je een printer gebruiken, zorg dan
voor een bekabeld toestel. Bij verstoring van het netwerk door eigen hotspots of
draadloze printers is er een boete van 1.000 EUR verschuldigd aan de uitbater van
de zaal.

14. Het gebruik van de eigen standruimte mag niet leiden tot hinder (= geluidsoverlast,
belemmering van toe- of doorgangen, van lichtinval of uitzicht in enige andere vorm)
voor de aanpalende standhouders. De nooduitgangen moeten ten allen tijde vrij zijn.

15. Afval, papier, karton en ander brandbaar materiaal, bestemd voor afval, dienen
regelmatig ontruimd te worden uit de standen en hun omgeving. Kisten, vaten en
verpakkingen mogen zich niet in of achter de standen bevinden. 

16. De deelnemers mogen buiten of boven de stand binnen het beurscomplex  geen
goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin plaatsen of
aanbrengen. 

17. De deelnemer is verplicht zijn stand proper achter te laten. Ook tijdens de beurs
houdt hij zijn stand netjes.

18. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor de materialen, producten en
gereedschap die zich in zijn stand bevinden. Hij staat ook zelf in voor de bewaking



van zijn stand tijdens de opbouw, tijdens de beurs en bij het opruimen. Buiten de
afgesproken uren is de zaal niet toegankelijk.

19. Pas na de officiële sluiting van de beurs mag begonnen worden met afbreken.
COFEP geeft hiertoe de toelating. Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart eindigt de
beurs om 15.30 uur. 

20. Laat de standruimte in dezelfde staat achter dan waarin deze door COFEP ter
beschikking werd gesteld. Eventuele beschadigingen worden door de organisatie
hersteld. Er wordt geen waarborg gevraagd, maar in geval van schade of
onvoldoende netjes achterlaten van de stand, wordt een boete van € 50
aangerekend. 

21. Op de stands mogen geen alcoholische dranken worden geserveerd noch genuttigd. 

22. COFEP draagt zorg voor de handhaving van de orde binnen de gebouwen en
terreinen. De deelnemer is verplicht alle voorschriften en aanwijzingen stipt na te
leven en op te volgen. Volg altijd de instructies van het COFEP-team, de aanwezige
bewaking of verantwoordelijken.

23. De benaming “Nekkerhal” mag enkel gebruikt worden om de locatie van de beurs aan
te geven. Er mag op geen enkel moment de indruk gewekt worden dat “Nekkerhal” de
organisator is van de beurs.

Extra voorschriften m.b.t. brandveiligheid

1. De veiligheidsdiensten van Nekkerhal-Brussels North en de organisatoren behouden
zich het recht voor de virtuele bedrijven die de hen toegekende ruimte overschrijden en
daardoor een mogelijke brandweerinterventie zouden kunnen belemmeren, van
deelname uit te sluiten. 

2. Het gebruik van kaarsen, wierook en andere brandonveilige decoratie is verboden. Dit
betekent dat er o.a. ook geen papier, niet brandveilige doeken en/of gedroogde
grassen of stro als wandafscheiding en/of decoratie mogen gebruikt worden. Ook het
gebruik van heliumballonnen is ten strengste verboden.

3. Het gebruikte decoratiemateriaal dient in principe behandeld te worden met een
brandvertragend product. Zorg voor een beschrijving van de aard van de gebruikte
producten en de behandelingsdatum + de werkzaamheidsduur van de behandeling en
de eventueel te treffen voorzorgsmaatregelen om deze werkzaamheidsduur te
behouden  Bij twijfel, zal er steeds overgegaan worden tot verwijdering van deze
materialen. 



4. Voor het gebruik van elektrische toestellen (anders dan laptops, computers, printers en
beamers) op de stands tijdens de beursactiviteiten is de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van COFEP vereist. De schriftelijke aanvragen met nauwkeurige
beschrijving van de toestellen moeten voor 15/12/2022 vermeld worden op het
inschrijvingsformulier. 

5. In het beursgebouw geldt een absoluut rookverbod.

Privacy

Tijdens evenementen en bezoeken worden foto’s gemaakt om te publiceren op de website
(www.cofep.be & https://client.cofep.be) en op de sociale media. Elke deelnemer kan ter plaatse
melden dat hij/zij niet wenst gefotografeerd te worden. Indien iemand toch gefotografeerd en
gepubliceerd wordt en dit niet wenst, kan dit op eenvoudig verzoek via cofep@cofep.be gemeld
worden waarna de betreffende beelden verwijderd worden.

Ook Artexis, de uitbater van de zaal kan foto- of videomateriaal maken. Gelieve aan de fotograaf
te melden indien dit niet gewenst is.

Reglementering verkopen 

1. Tijdens de beurzen (mede-)georganiseerd door de COFEP zijn alle vormen van
verkopen door deelnemers en bezoekers tegen écht geld verboden.

2. Virtuele bedrijven die geen stand hebben op de beurs, mogen geen verkoopactiviteiten
en ook geen promotie (laten) voeren in de beursgebouwen. Ze mogen evenmin flyers,
folders of catalogi zelf of laten uitdelen in de beursgebouwen.

3. Tijdens de beurs kunnen bezoekers die NIET bij een virtueel bedrijf horen, gebruik
maken van beurskaarten voor hun persoonlijke aankopen. Deze kaarten kunnen
worden aangekocht voor 1 EUR bij COFEP. Zij zijn onbeperkt geldig. Er is geen
beperking op het bedrag van de aankopen verricht met de kaart. De persoonlijke
aankopen moeten wel realistisch zijn (geen te grote hoeveelheden en/of bedragen). 

4. Het is strikt verboden om aankopen te doen onder de naam van een ander virtueel
bedrijf of onder een valse naam.

http://www.cofep.be/
https://client.cofep.be/

