
 

 
 

Nieuwsbrief nr. 3 

Beste standhouder, 

 
De laatste weken van voorbereiding zijn aangebroken. Hal 1 is helemaal volgeboekt en in hal 
2  zijn op moment van schrijven nog maar 3 beschikbare ruimtes. Wij zijn trots dat zoveel 
(nieuwe) exposanten onze vakbeurs weer weten te vinden dit jaar. 

Wij verzoeken jullie onderstaande checklist en het draaiboek goed door te lezen en te delen met 

betrokkenen en standbouwers. Alle informatie omtrent de vakbeurs is hierin terug te vinden.  
 
Wij informeren je hieronder over een aantal belangrijke zaken. Heb je verder nog vragen neem 
dan gerust contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Vakbeurs Foodspecialiteiten 
 
Rick Brantenaar 
Evelien de Ruijg 
Saskia Brattinga  

Webshop  

 
Bestel op tijd je extra standmateriaal, zoals bijvoorbeeld elektra, via de webshop van Expo 
Houten; www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl. Dat scheelt veel extra kosten dan 
wanneer je dit op het laatste moment bestelt of dit nog op de beursvloer moet regelen omdat er 
een toeslag van 15% geldt in de webshop van Expo Houten vanaf 12 september. 

 

Bezoekers uitnodigen 

 
In diverse (vak)bladen en via diverse kanalen promoten wij op dit moment de vakbeurs. Uiteraard 
hebben wij als organisatie en jij als exposant baat bij veel positieve publiciteit. Vermeld daarom 
s.v.p. de Vakbeurs Foodspecialiteiten (@vakbeursfoodspecialiteiten / 
#vakbeursfoodspecialiteiten, #vakbeursfood2022) ook op je social media kanalen, in 
nieuwsbrieven, magazines, folders etc.  

Gebruik voor registratie de link www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl of 
https://customerview.nl/expohouten/Foodspecialiteiten2022.aspx 

Klik hier voor afbeeldingen en de advertentie. 

 

 

Spoelkeuken 

 

Wij willen jullie vriendelijk verzoeken om dit jaar niet de toilet of de wasbakken bij de 
toiletruimtes te gebruiken om materiaal om te spoelen of emmers leeg te maken. Elk jaar hebben 
wij te maken met verstoppingen die hoge kosten met zich meebrengen. Indien deze ledigingen 
toch worden geconstateerd, dan zal er een heffing plaatsvinden van €150,-.  
In het magazijn bij hal 1 is speciaal een spoelkeuken ingericht die hiervoor bestemd is.  
 

https://www.vakcentrum.nl/stream/draaiboek-vakbeurs-foodspecialiteiten-2022.pdf
http://www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
https://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/downloads


Tevens is daar dit jaar ook weer een doorschuifvaatwasser aanwezig om glaswerk te reinigen. 
Hiermee heb je sneller een schoner resultaat. Gelieve rekening te houden dat je zelf kratten 
o.i.d. verzorgt waarmee je het glaswerk naar de wasstraat kan brengen. De tray’s van de 
vaatwasser mogen NIET meegenomen worden naar je stand.  

 

Checklist 
 
Gebruik onderstaande checklist om alles op tijd geregeld te hebben.  
 

 Factuur Vakbeurs Foodspecialiteiten betalen voorafgaand aan de beurs;  

 Aanmelden Noviteiten; noviteiten na 15 augustus kunnen niet meer in de beurseditie van 
lekkernijver worden meegenomen, maar worden alsnog geplaatst in de novembereditie 

 Extra standmateriaal bestellen via de webshop; deadline 12 september, hierna betaal je 
een toeslag van 15% 

 Klanten, relaties etc. uitnodigen om de vakbeurs te bezoeken. Klik hier voor afbeeldingen 
en de advertentie 

 Doorlezen draaiboek  

Vragen? 

 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij je naar www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl. Mocht je 

nog vragen hebben, neem dan telefonisch contact op met het beursteam. We zijn bereikbaar via 

telefoonnummer 0348– 419771. 

Met vriendelijke groet,  

het beursteam  

 

Rick Brantenaar 

Evelien de Ruijg 

Saskia Brattinga 

 

 
Vakbeurs Foodspecialiteiten, Blekerijlaan 1, 3447 GR Woerden 
T. 0348-419771 
E. info@foodspecialiteiten.nl 

 
 

http://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/noviteiten-aanmelden
https://expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
https://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/downloads
https://www.vakcentrum.nl/stream/draaiboek-vakbeurs-foodspecialiteiten-2022.pdf
http://www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
mailto:info@foodspecialiteiten.nl

