
 

 
 

Nieuwsbrief nr. 4 

Beste standhouder, 
 
Alle foodprofessionals komen over twee weken weer samen op de grootste versbeurs van 
Nederland; de Vakbeurs Foodspecialiteiten. Alle zintuigen zullen weer geprikkeld worden aan de 
grote hoeveelheid innovaties voor de foodbranche.  
Wij zijn er trots op om jullie te laten weten dat vandaag de allerlaatste stand is geboekt.  
 
Voordat het zover is willen wij graag nog jullie aandacht vragen voor het volgende. Als bijlage is 
het draaiboek toegevoegd, wij vragen jullie deze goed door te lezen en te delen met betrokkenen 
en standbouwers. Alle informatie omtrent de vakbeurs is hierin terug te vinden. 
 
Wij wensen jullie veel succes met het zetten van de laatste punten op de i in deze periode van 
voorbereiding!  

Met vriendelijke groet, 
Team Vakbeurs Foodspecialiteiten 
 
Rick Brantenaar 
Evelien de Ruijg 
Saskia Brattinga 

  



 

 

Op- en afbouwtijden 

 
De Vakbeurs Foodspecialiteiten is op beide dagen voor bezoekers geopend van 13.00 tot 22.00 
uur. Hieronder het schema voor op- en afbouwen, deel deze ook met uw standbouwer: 

Vrijdag 23 september 

• Zelfbouw  
7.00 uur tot 22.00 uur (tot 15.00 
uur kan er gelost worden) 

• Standunit en marktkraam 15.00 uur tot 22.00 uur 

 
Zaterdag 24 september 

• Zelfbouw  7.00 uur tot 22.00 uur 

• Standunit en marktkraam 7.00 uur tot 22.00 uur 

 
Maandag 26 september 

• Zelfbouw  7.00 uur tot 12.00 uur 

• Standunit en marktkraam 7.00 uur tot 12.00 uur 

 
Afbouwen 
De afbouw van de vakbeurs is direct na afloop op dinsdagavond 27 september van 22.00 tot 
24.00 uur. Het is dus niet mogelijk om eerder dan 22.00 uur te starten met afbouwen. Houd er 
ook rekening mee dat er in de avond ook nog veel bezoekers komen. Op woensdagochtend 28 
september kan er van 08.00 tot 12.00 uur worden afgebouwd.  
Afval dient u – en ook uw standbouwer – zelf af te voeren. Bij het achterblijven van afval van 
uw stand zijn wij genoodzaakt u de verwijderingskosten in rekening te brengen. 
  
 
Voorkom energieverspilling 
 
Voor wij gaan starten willen wij standhouders met een zelfbouwstand en die gebruik maken 
van dag- en nachtstroom vragen om bij het verlaten van de stand alle verlichting uit te doen. 
Afgelopen jaren is er behoorlijk wat verlichting blijven branden om reden dat het ons als 
organisatie niet lukt om alles uit te zetten, omdat schakelaars in de berging van de stands zijn 
geplaatst. In het kader van duurzaamheid en het voorkomen van energieverspilling vragen wij 
daarom jullie medewerking. 
Als je daar ondersteuning bij wenst dan zijn de medewerkers van Expo Houten je graag van 
dienst. Indien verlichting toch ‘s nachts aan blijft staan, zijn wij genoodzaakt deze kosten door 
te belasten. 
  

 

Badgescanners 

Alle exposanten ontvangen deze week een e-mail van Customerview met informatie over de 
badgescanner. Elke exposant krijgt één gratis licentie voor de badgescanner. Met de leadscanner 
is het niet meer nodig om na de vakbeurs alle visitekaartjes over te typen en zit alles direct in 
een Excel-bestand. De app houdt precies bij welke bezoekers jouw stand hebben bezocht. Bij 
binnenkomst krijgt iedere bezoeker een badge. Door het scannen van de QR-code op de badge 
met je telefoon of tablet wordt er informatie over de desbetreffende bezoeker getoond in de app 
en kan de bezoeker als lead opgeslagen worden.  
 
Heb jij hulp nodig bij het installeren van de badgescanner? Op maandagochtend tijdens de 
opbouw is er iemand bij de informatiebalie aanwezig van Customerview die meer informatie kan 
geven.  
 
Extra licenties kunnen besteld worden via de webshop, www.expohouten-
vakbeursfoodspecialiteiten.nl.  
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Activiteiten en prijsuitreikingen tijdens de vakbeurs 

 
Maandag 26 september 2022 

13.00 uur tot 22.00 uur Vakbeurs Foodspecialiteiten open voor publiek 

13.00 uur tot 22.00 uur Kaaskeuringen van NNKC, bovenverdieping 

13.00 uur tot 22.00 uur Stemmen ‘Mooiste Kerstpakket’ 

15.00 uur tot 18.00 uur Jurering Noviteitenwedstrijd 

19.00 uur tot 19.30 uur Uitreiking Beste Noviteit 2022, noviteitenstand hal 1 

 
Dinsdag 27 september 2022 
 13.00 uur tot 22.00 uur Vakbeurs Foodspecialiteiten open voor publiek  

 13.00 uur tot 22.00 uur Kaaskeuringen van NNKC, bovenverdieping  

 13.00 uur tot 22.00 uur Stemmen ‘Mooiste Kerstpakket’  
 

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

 Factuur Vakbeurs Foodspecialiteiten betalen voorafgaand aan de beurs;  

 Extra standmateriaal bestellen via de webshop; let op, vanaf nu 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 
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