
 

 

Nieuwsbrief nr. 1 
 
Beste standhouder, 

Op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober 2019 vindt de Vakbeurs Foodspecialiteiten plaats in 
Expo Houten. De voorbereidingen voor deze bijzondere 30e editie zijn alweer in volle gang. Er 
zullen een aantal leuke activiteiten gaan plaatsvinden dit jaar.  

We gaan er samen met u weer een groot succes van maken. Voor de gehele 
foodspecialiteitenbranche in Nederland is deze beurs een unieke, jaarlijkse beleving, dus ook voor 
uw bedrijf! 

Binnenkort ontvangt u de definitieve bevestiging met uw standnummer en de factuur voor deelname 
aan de vakbeurs. 

Wij informeren u graag over een aantal belangrijke zaken. 
 

Veranderingen en activiteiten op de beursvloer 

 
Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen zullen er leuke 
activiteiten gaan plaatsvinden. Daarnaast zal ook dit jaar 
weer de beursvloer er anders uit zien. Naast een aantal 
verschuivingen zijn de volgende punten nieuw op de 
Vakbeurs Foodspecialiteiten: 

• Het is tijdens de openingstijden van de vakbeurs 
toegestaan om middels een keramisch BBQ producten te 
bereiden, vermits er blusmateriaal aanwezig is bij het 
open vuur. Voor meer informatie neem contact op met 
het beursteam. 

• Alle standhouders ontvangen een licentie voor de Leadscanner app, later meer informatie. 

• Dit jaar is gekozen om alle witte standwanden te vervangen door zwarte standwanden. 

• Naast de keuringen van het Nederlands Nationaal Kaaskeur Concours (NNKC) zal dit jaar ook de 
Buitenlandse Kaaskeur Concours gaan plaatsvinden tijdens de vakbeurs. 

• Overdag kan er op het terras in hal 2 gegeten en gedronken worden. Het restaurant is overdag 
gesloten, vanaf 19:00 uur tot 20.00 uur is het restaurant geopend om te dineren. 

• Voorafgaand en tijdens de vakbeurs zal een vlogger de beurs gaan promoten.  

• Er komt weer een competitie voor winkeliers uit onze branche (leden Vakcentrum), dit jaar 
hebben wij gekozen voor kerstpakketten. 

• Binnenkort komt de nieuwe website voor de Vakbeurs Foodspecialitetien online. 



Openingstijden en 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 
 

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

• Standunit  15.00 uur tot 22.00 uur 

  
Zaterdag 

 

• Zelfbouw  7.00 uur tot 22.00 uur 

• Standunit  7.00 uur tot 22.00 uur 

  
Maandag 

 

• Zelfbouw  7.00 uur tot 12.00 uur 

• Standunit  7.00 uur tot 12.00 uur 

 
Afbouwen 
De afbouw van de beurs is direct na afloop van de beurs op dinsdagavond 1 oktober van 22.00 tot 
24.00 uur en woensdagochtend 2 oktober van 08.00 tot 12.00 uur. Het is dus niet mogelijk om 
eerder dan 22.00 uur te starten met afbouwen. 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. 
 

 

Beste Noviteit 2019 

 
Bij de entree van hal 1 staat een opvallende noviteitenstand 
met alle ingeschreven noviteiten. De kosten voor het 
aanmelden van een noviteit zijn € 100,00 per product excl. 
btw. Ingeschreven noviteiten krijgen extra aandacht in de 
beurseditie van het vakblad Lekkernijver en op de website. 
 
Wilt u een noviteit inschrijven? Ga naar 
www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/noviteiten voor de 
spelregels en het inschrijfformulier. 
 
Een vakkundige jury onder leiding van Felix Wilbrink (De Telegraaf) zal op maandag 30 september 
oktober om 19.00 uur de winnaar van de 'Beste Noviteit 2019' bekendmaken. 
 

Vragen? 

 

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

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