
  Prijslijst 2019 
  standunits en vloerruimte 
             

 

 

 

Standunit type A; diepte 2 meter 

Type Frontbreedte Prijs 

A2 2 meter €          840,00 

A3 3 meter €       1.230,00 

A4 4 meter €       1.620,00 

A5 5 meter €       2.000,00 

A6 6 meter €       2.350,00 

A7 7 meter €       2.700,00 

A8 8 meter €       3.050,00 

A9 9 meter €       3.400,00 
 

 

Standunit type B; diepte 3 meter 

Type Frontbreedte Prijs 

B3 3 meter €       1.705,00 

B4 4 meter €       2.245,00 

B5 5 meter €       2.785,00 

B6 6 meter €       3.285,00 

B7 7 meter €       3.785,00 

B8 8 meter €       4.285,00 

B9 9 meter €       4.785,00 

B10 10 meter €       5.285,00 
 

Standunit type C; diepte 4 meter 

Type Frontbreedte Prijs 

C4 4 meter €       2.895,00 

C5 5 meter €       3.545,00 

C6 6 meter €       4.195,00 

C7 7 meter €       4.845,00 

C8 8 meter €       5.495,00 

C9 9 meter €       6.145,00 

C10 10 meter €       6.795,00 

 

 

Standvloerruimte zonder bebouwing 

Type Oppervlakte Prijs per m² 

ZB 15 tot 24m² €          155,00 

ZB 24 tot 40m² €          150,00 

ZB 40 tot 75m² €          145,00 

ZB 75 tot 125m² €          140,00 

ZB > 125 m² €          137,50 

   

Marktkraam 1,80 m x 1,00 m €           715,00 
 

 
 

• LET OP: De standunits en marktkramen worden standaard opgeleverd zonder elektriciteit. Voor extra 

standmateriaal kunt u terecht op de webshop van Expo Houten. Nadere informatie volgt na inschrijving. 

• NIEUW IN 2019: alles standhouders krijgen van de organisatie 1 leadscanner tot hun beschikking. 

• De standunits (uitgezonderd marktkramen) zijn standaard inclusief:   

- wanden - nieuw in 2019: zwart (indien wit gewenst is kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier), 

hoogte 250 cm) 

- frieslijst (hoogte 30 cm) 

- vloerbedekking (kleur: grijs) 

- verlichting d.m.v. spots (aantal spots gelijk aan het aantal meters breedte van de standunit, bevestigd 

aan de frieslijst) 

- 2 stoelen en 1 tafel (80 x 160 cm). Standtypes A hebben standaard géén tafel  

• Er zijn een beperkt aantal marktkramen beschikbaar als stand. De afmeting van het blad van een 

marktkraam bedraagt ±1,80 x 1 meter, de luifel ±2,25 x 2 meter. Per organisatie/bedrijf kan maximaal  

1 marktkraam worden gehuurd. De marktkramen zijn standaard voorzien van: 2 draaibare spots, 

vloerbedekking, 1 stoel, naamsaanduiding op de luifel en een zwarte afrok. 

• De prijs voor standvloerruimte zonder bebouwing is inclusief vloerbedekking en exclusief overige 

faciliteiten. Professionele standbouw op deze vloerruimte is verplicht. De minimum afname bedraagt  

15 m². Afmeting (breedte x diepte) in overleg. 

• Voor hoekstands (standunits met een achterwand en één zijwand) én voor standvloerruimte zonder  

 bebouwing gelegen op een hoek geldt een toeslag van 10%. 

• Voor kopstands (standunits zonder zijwanden, alleen met achterwand) én voor standvloerruimte zonder 

bebouwing op een kop gelegen geldt een toeslag van 15%. 

• Voor eilandstands (standunits én standvloerruimte zonder bebouwing aan 4 zijden open) geldt een toeslag  

 van 25%. 

• Op de bovengenoemde prijzen wordt bij inschrijving vóór 1 maart 2019 een korting verleend van 2%. 

 


