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 INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Ondergetekende (naam en functie) Mevr. / Dhr.  .......................................................................................................................................................  

Optredend namens de firma (naam/jur. vorm) ...........................................................................................................................................................  

Straat .......................................................................................................................... Nr ..........................................................................................  

Land .......................................................... Postcode .................................................. Plaats ....................................................................................  

Telefoon ....................................................................................................................................................................................................................  

Facebook.com/ ........................................................................................................... Twitter @ ...............................................................................  

B.T.W.-nr ................................................... Website ...................................................................................................................................................  

Standverantwoordelijke (naar deze persoon wordt alle praktische informatie doorgestuurd) ......................................................................................  

Persoonlijk e-mailadres standverantwoordelijke.........................................................................................................................................................  

Algemeen e-mailadres ...............................................................................................................................................................................................  

Briefwisseling gewenst in het     □  NL     □  FR    □  EN 

 

 
FACTURATIEADRES (enkel in te vullen indien verschillend van bovenvermeld adres): 

Firma ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Straat .......................................................................................................................... Nr ..........................................................................................  

Land ..........................................................  Postcode ......................................................... Plaats .............................................................................  

B.T.W.-nr. ..................................................................................................................................................................................................................  
Indien u achteraf de facturatie laat veranderen, zal er 50,00 EUR administratiekosten aangerekend worden. 

 

 
Deelname aan PROTOTYPING 2017 is voorbehouden aan bedrijven actief in één van de domeinen zoals omschreven in de onderstaande 
productclusters (zie pagina 3). U schrijft in om deel te nemen aan PROTOTYPING 2017 om er de volgende producten/diensten tentoon te 
stellen (in hoofdletters aub): 
 
Producten: Merknamen: Land van herkomst: 

 .......................................................   ........................................................................   .............................................................................  

 .......................................................   ........................................................................   .............................................................................  

 .......................................................   ........................................................................   .............................................................................  

 .......................................................   ........................................................................   .............................................................................  
 

 
 
 

in zijn / haar hoedanigheid van: 
 

❏producent 

❏exclusief invoerder voor België  

❏exclusief verdeler voor België 

❏institutioneel deelnemer (vb: vaktijdschrift, beroepsvereniging) 

 
Bezorgt in bijlage / per afzonderlijke post een documentatie (folders, foto’s, beschrijvingen) van hoger 
vermelde producten. Noteert goed dat de organisatie oordeelt over de aanvaarding of weigering van 
de producten a.d.h.v. de verstrekte documentatie. 

 
Voorkeur standplaats(en)  (zie beursplan) 
De voorkeur van de kandidaat-exposant omtrent het (de) standplaatsnummer(s) volgens grondplan is 
de volgende:  
 

- Voorkeur 1: Eerste module: ....................... ; Tweede module: ..................  

- Voorkeur 2: Eerste module: ....................... ; Tweede module: .................. 

- Voorkeur 3: Eerste module:…….. .............. ; Tweede module: .................. 
 

De organisatie zal zoveel mogelijk rekening houden met de opgegeven voorkeuren. 

 

Organisatie 
Kortrijk Xpo cvba 
Doorniksesteenweg 216 
8500 Kortrijk / België 
BTW BE 0405 979 048 
RPR Kortrijk 
 
Contactpersonen 
Annick Pycarelle 
Marc Steppe 
Veerle De Backere 
 
Info 
T. +32 (0)56 24 11 11 
prototyping@kortrijkxpo.com 
www.prototypingxpo.com 
 
Twitter.com/PrototypingXpo 
 
 

http://www.kortrijkxpo.com/
mailto:info@kortrijkxpo.com
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Deelnameprijs  
1. Standplaatsvergoeding 
Iedere deelnemer kan ervoor opteren om één of meerdere modules te huren  
(bruto oppervlakte: 3,5 x 3,5m = 12,25m²). Zie schets op pagina 3. 
a. Eerste module; uniforme all-in standplaats  
De beursdeelname bedraagt 3.245,00 EUR (excl. BTW) en omvat: de uniforme conceptstand (wand + 
legtablet, tapijt, naamsvermelding), verlichting, 1 multistopcontact en een presentatiesokkel.  
b. Extra module(s) 
Een exposant kan een of meerdere extra module(s) huren. Een extra all-in module omvat dezelfde 
componenten als omschreven in punt 1a. Kostprijs per extra module: 2.745,00 EUR (excl. BTW). 
c. Startersmodule 
Voor starters zijn twee starterszones voorzien op de beursvloer. Per zone worden 8 start-ups toegelaten die 
voldoen aan volgende criteria: de onderneming is opgericht nà 1 januari 2014; ze mag op geen enkele 
manier rechterlijk verbonden zijn aan een andere onderneming en mag ook geen spin-off zijn van een 
bestaande onderneming of organisatie; er mogen maximaal 2 werknemers in dienst zijn. Deze module(s) zijn 
6m² en omvatten deels dezelfde componenten als omschreven in punt 1a. De datum van de verschijning van 
(een uittreksel uit) de oprichtingsakte van het bedrijf in het Staatsblad, geldt als datum van oprichting om in 
aanmerking te komen voor deze modules. Kostprijs startersmodule: 1.000,00 EUR (excl. BTW). 
d. Inbegrepen diensten 
Per module: catering voor bezoekers en exposanten, naamvermelding in de beursgids, 4 
exposantenbadges, 4 uitrijtickets voor de parking, promotiemateriaal (uitnodigingen etc.), free WIFI light, 
gebruik diensten communicatieafdeling Kortrijk Xpo t.b.v. verspreiden van persberichtgeving en noviteiten, 
gebruik van het bezoekersregistratiesysteem. 
2. Deelname als sponsor  
Exposanten kunnen deelnemen als sponsor van PROTOTYPING 2017. De prijs per sponsorpakket bedraagt 
1.500,00 EUR. Eén exposant kan slechts één sponsorpakket bestellen. Er worden maximaal 8 sponsors 
toegelaten. Het sponsorpakket bestaat uit: opname van uw logo op advertenties, direct mailing campagnes, 
bezoekersfolders, affiches, website, beursplan aan de ingang van de beurs. Een sponsorpakket kan enkel 
genomen worden in combinatie met de huur van één of meerdere all-in stands. 

 

 

 

Totaal van de deelnameprijs (excl. 21% BTW) 
 

Indien uw firma een eigen bestelnummersysteem heeft, gelieve hier uw PO-nummer in te vullen:  ..........................................  

Wenst de factuur te ontvangen op volgend e-mailadres:  .............................................................................................................  

  ❏ 1 uniforme module .....................................  : 3.245,00 EUR 

  
❏ Extra module ..............................................  : 2.745,00 EUR 

 Aantal extra modules: .........................................................         

  ❏ Startersmodule ...........................................  : 1.000,00 EUR 

    ❏ Sponsorpakket ...........................................  : 1.500,00 EUR 

  TOTAAL excl. 21% BTW =  ............................................ EUR  

 

Catering 
De huurprijs is inclusief de bijdrage van 250,00 EUR (excl. BTW) voor het aanbieden van gratis catering aan 
bezoekers en exposanten. 
Diensten 
De tussen de exposant en Kortrijk Xpo cvba tot stand gekomen overeenkomst heeft betrekking op de ter 
beschikkingstelling van een standplaats en op een pakket van diensten. Vanaf 4 maanden voor de beurs kan de 
exposant online bijkomende diensten zoals een barkruk, een vitrinekast, visuals…bestellen, de inlassing voor de 
online bezoekersgids, enz… Bestellingen gebeuren via de webshop van PROTOTYPING 2017. 
Verzekering 
De kandidaat-exposant is verplicht bij Kortrijk Xpo cvba een verzekeringsaanvraag “alle risico’s” voor de stand en 
inboedel te onderschrijven. In deze polis is er afstand van verhaal tov Kortrijk Xpo cvba. Deze verplichting vervalt 
indien u een eigen verzekering bezit. Indien u geen verzekering afsloot, kan Kortrijk Xpo cvba nooit aansprakelijk 
worden gesteld voor om het even welke schade aan uw stand en inboedel. 
Tot stand komen van de overeenkomst 
Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verbindt de kandidaat-exposant zich op definitieve wijze. De 
overeenkomst tussen Kortrijk Xpo cvba en de exposant komt tot stand wanneer Kortrijk Xpo cvba een voorlopige of 
definitieve aanvaardingsbrief stuurt naar de exposant, waarin eventuele bijzondere bepalingen of afwijkingen worden 
vermeld. De datum van de aanvaardingsbrief geldt als datum van totstandkoming van de overeenkomst. 
Annulatieclausule 
Het contract kan door de exposant worden geannuleerd mits de betaling van 50% van het totaal van de 
deelnameprijs, indien de annulatie gebeurt tot 3 maanden voor de eerste beursdag of mits betaling van 100% van 
het totaal van de deelnameprijs, indien de annulatie gebeurt op minder dan 3 maanden voor de eerste beursdag. 
Het contract kan enkel geldig worden geannuleerd met een per post aangetekende brief aan de organisator. Het 
verminderen van de oorspronkelijk gereserveerde standruimte geldt als annulatie voor het verminderde gedeelte. De 
organisatie heeft het recht bij annulatie om de stand opnieuw vrij te geven en te herverhuren. Mocht deze om welke 
reden dan ook niet herverhuurd zijn, zullen de kosten voor het aankleden van de lege stand doorgerekend worden.  
Het recht op herverhuring geldt enkel voor de organisatoren. 
Betaling 

1. De kandidaat-exposant verbindt er zich toe de voorschotfactuur van 40% van het verschuldigde standgeld te 

vereffenen 180 dagen voor de opbouw van de beurs of per kerende na ontvangst van de factuur (indien inschrijving 
op minder dan 180 dagen voor opbouw van de beurs) en de saldofactuur voor 15 september 2017 door storting op 
één van de financiële rekeningen vermeld op de factuur. 
2. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur of het nog openstaande saldo, wordt vanaf de vervaldag automatisch en 
van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een 
conventionele intrest van 1% per maand op het nog verschuldigd bedrag. 
3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden of 
ingevolge nalatigheid of wanprestatie van de wederpartij, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo 
verhoogd met 15%, met een minimum van 150,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR, zelfs bij toekenning 
van termijnen van respijt. 
4. Behoudens afwijkende bepalingen of uitdrukkelijk gestelde vervaldag op de voorzijde van de factuur, zijn alle 
facturen contant betaalbaar. 
5. Het uitblijven van gehele of gedeeltelijke betaling op de vervaldag van een factuur, brengt van rechtswege het 
verval mee van het betalingsuitstel voor andere diensten of leveringen en maakt alle niet-vervallen facturen 
onmiddellijk opeisbaar. 
6. Het aanvaarden van wissels of een ander betaalmiddel brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet in 
geen geval afbreuk aan onderhavige betalingsvoorwaarden. 
7. Om het even welke klacht kan slechts geldig zijn en in aanmerking worden genomen indien hij schriftelijk gesteld 
is en binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur is ingediend. Behoudens tegenbewijs met geschriften, geldt 
de factuurdatum als datum van ontvangst van de factuur.  

 

Toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank 
Het Belgisch recht is van toepassing. 
Voor elk geschil voortvloeiend uit deze 
overeenkomst zijn uitsluitend de 
vredegerechten en rechtbanken van 
het arrondissement Kortrijk bevoegd. 
 
Algemene voorwaarden voor 
exposanten 
De kandidaat-exposant erkent kennis 
te hebben genomen van de in bijlage 
gevoegde algemene voorwaarden 
voor exposanten, deze te hebben 
aanvaard en uitdrukkelijk afstand te 
hebben gedaan van zijn eigen 
algemene voorwaarden. 
 
Opgemaakt te …………………………. 
 
Datum ………………………………...... 
 
Handtekening en stempel firma 

http://www.kortrijkxpo.com/
mailto:info@kortrijkxpo.com
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CLUSTERS 
Gelieve per gehuurde module één subgroep aan te duiden. Op uw stand of in de beursgids kunt u later uiteraard meerdere 
diensten of producten vermelden. 

 

EXPLORATION 

0  Trendwatching  

0  Creativity tools 

0  Sketching 

0  Market research 

0  Design offices 

0  User centered design 

 

WORKSHOP 

0  Hand tools 

0  Workshop facilities 

0  Supplies 

0  Wood work 

 

ENGINEERING 

0  Engineering offices 

0  Test labs 

CNC MACHINING 
0  Service offices 
0  Milling machines 
0  Digital cutting 

0  Engravers 

 

VIRTUAL TECHNOLOGIES 

0  Digital sketching 

0  CAD 

0  3D scanning 

0  Simulation 

0  Virtual & augmented reality 

0  Digital visualisation 

 

VISUALISATION 

0  Product photography 

0  Image editing 

 

 

ADDITIVE MANUFACTURING 

0  Service offices 

0  3D printing 

0  Digital manufacturing 

0  Metals 

0  Plastics 

0  Ceramics 

 

MATERIALS 

0  Composites 

0  Plastics 

0  Adhesives 

0  Metals 

0  Clay modeling 

 

ELECTRONICS 

0  Electronics design 

0  Component supplier 

LOW VOLUME 

MANUFACTURING 

0  Thermoforming 

0  Thermoset polymers 

0  Vacuum casting 

0  Small series production 

0  Metals 

0  Low pressure injection molding 

 

OTHERS 

0  Patents 

0  Certification 

0  Education 

0  Professional magazines 

0  Professional organisations

 

CHARTER VOOR DE EXPOSANT  

Als exposant verbindt u er zich toe om uw producten/machines/diensten tentoon te stellen binnen volgende vooropgestelde zones:  

 
 
 
 
 

 
 

Hij / zij die tekent: 
 

❏ verklaart ervan op de hoogte te zijn dat elke inbreuk tegen dit charter de beursorganisator het recht geeft de 

beursstand aan te passen conform de afgesproken regels. 
 

 
Datum & handtekening:                  
 

(voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”)           ……………………………….................................................. 
 

 U wilt machines in werking exposeren die wegens hun afmetingen niet passen in 
het standontwerp (machines mogen enkel binnen de zones A & B)?  
Hiervoor voorzien wij een andere ruimte: ‘the factory’. 
 

❏  ja, ik wens hiervoor gecontacteerd te worden door te organisatie voor verdere 

concrete afspraken. 
 

http://www.kortrijkxpo.com/
mailto:info@kortrijkxpo.com
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BIJGEVOEGDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXPOSANTEN 
 

 

 
Artikel 1: Organisatoren 

PROTOTYPING 2017 wordt ingericht door Kortrijk Xpo cvba, officieel 
concessiehoudster van het internationaal centrum voor beurzen en 
evenementen Kortrijk Xpo cvba, in samenwerking met HOWEST, Hogeschool 
West-Vaanderen.  
 

Artikel 2: Stuurgroep 
Voor de organisatie PROTOTYPING 2017 wordt het beursmanagement van 
Kortrijk Xpo cvba bijgestaan door een stuurgroep van specialisten uit de diverse 
exposantensectoren en de bezoekersdoelgroepen. Deze stuurgroep zal ernaar 
streven dat PROTOTYPING 2017 voor 100% aan de wensen en de vragen van 
de exposanten en bezoekers beantwoordt. 
 

Artikel 3: Plaats, datum en openingstijden 
PROTOTYPING 2017 zal plaatsvinden in hall 5 van het internationaal centrum 
voor beurzen en evenementen Kortrijk Xpo cvba, Doorniksesteenweg 216 te 
8500 Kortrijk (België) en dit op woensdag 8 november 2017 van 13u tot 20u en 
op donderdag 9 november 2017 van 10u tot 18u. 
Artikel 4: Doel 
Het doel van de vakbeurs PROTOTYPING 2017 bestaat erin een geschikt 
platform te bieden voor zakelijke contacten tussen leveranciers en 
professionele bezoekers vermeld in artikel 6. PROTOTYPING 2017 wil een 
sterk gebruiksgerichte beurs zijn met de nadruk op informatieverschaffing aan 
de professionele bezoeker.  
Artikel 5: Tentoongestelde producten en diensten 
PROTOTYPING zal uitsluitend producten en diensten aanbieden uit de 
sectoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en productie van een prototype. 
Deze sectoren omvatten de volledige cyclus van idee tot concept/product. 
Artikel 6: Exposanten en bezoekers 
a. Exposanten 

 De deelneming voor PROTOTYPING 2017 staat open voor leveranciers 
van oplossingen en diensten binnen de sectoren: trendwatching, creativity 
tools, sketching, market research, design offices, user centered design, 
hand tools, workshop facilities, supplies, wood work, service offices, 
milling machines, digital cutting, engravers, digital sketching, CAD, 3D 
scanning, simulation, virtual & augmented reality , digital visualisation, 
composites, plastics, adhesives, metals, clay modeling, ceramics,  3D 
printing, digital manufacturing, product photography, image editing, 
thermoforming, thermoset polymers, vacuum casting, small series 
production, low pressure injection molding, engineering offices, test labs, 
electronics, patents, certification, education, professional magazines & 
professional organisations. 

 De organisatie beslist onwederroepelijk over de volledige of gedeeltelijke 
aanvaarding en/of weigering van de kandidaat-deelnemer en de door hem 
voorgestelde producten op basis van hoger vermelde criteria. 

b. Bezoekers 

PROTOTYPING is een vakbeurs. Zij is louter toegankelijk voor professionelen: 
industrieel ingenieurs, productontwikkelaars, R & D managers en medewerkers, 
industriële designers, CEO’s, maquettebouwers, prototype-ontwikkelaars, 
productie managers, aankoopmanagers en managers van technische 
afdelingen, (interieur) architecten, creative designers uit de animatie- en de 
entertainmentbranche en beeldende kunstenaars en dit binnen de diverse 
sectoren en gericht naar zowel multinationals, grote bedrijven, KMO’s als naar 
individuelen uit de artistieke en creatieve sectoren.  

 

Artikel 7: Voorwaarden voor deelneming 
a. De deelneming is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.  

Bij het niet betalen van openstaande saldi binnen de reglementaire termijnen 
heeft de Exhibition Manager het recht om de exposanten te schrappen van 
de deelnemerslijst. Dit onthoudt de exposant niet om het financieel nakomen 
van alle getekende afspraken. 

b. Deelnameprijs 
De deelnameprijs van een stand op PROTOTYPING 2017 bestaat uit (zie 
inschrijvingsformulier): 

1. De huurprijs van één of meerdere all-in modules van 12,25 m² 

2. Dienstenvergoeding: kostprijs afhankelijk van de door u bestelde 

extra diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De huurprijs is inclusief de bijdrage van 250,00 EUR (excl. BTW) voor het 
aanbieden van gratis catering aan bezoekers en exposanten. In deze 
standprijs zijn bovendien ook begrepen: 

- de algemene verlichting, aankleding en verwarming binnen de 
gebouwen. 
- de bewaking van de gebouwen. 
- de bijdrage voor de inspanning bezoekerswerving (reclame). 
- het onderhoud van de gemene delen: wandelgangen, inkomhall en de  
  collectieve gedeeltes. 
- de inschrijving in het alfabetische register van de standhouders in de  
  beursgids. 

Zijn niet begrepen in de deelnameprijs: 
- de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemer.  
- de verplichte verzekering alle risico’s van het tentoongestelde materiaal. 
- alle eventuele extra  diensten.  

c. Aanvaarding 
Kortrijk Xpo behoudt zich het recht om deelnemingsaanvragen te 
aanvaarden of te weigeren. Tevens kan de organisator op elk ogenblik een 
aanvraag annuleren die hij eerder had aanvaard. Weigering of annulering 
van een deelnemingsaanvraag of deelname kan niet leiden tot enige 
schadevergoeding buiten de volledige terugbetaling van de betaalde 
voorschotten. In geval van niet of slechts gedeeltelijke betaling van facturen 
van een vorige editie van de beurs of van een andere beurs, georganiseerd 
door Kortrijk Xpo cvba, is de organisator gerechtigd om te allen tijde van 
rechtswege en na een aangetekende ingebrekestelling van 8 dagen 
onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot de 
volledige en effectieve betaling van vermeld openstaand saldo. 

d. Toewijzing 
Kortrijk Xpo zal zoveel mogelijk tegemoet komen aan aanvragen voor 
bepaalde plaatstoekenning en dit naarmate en in volgorde van ontvangst van 
de reserveringen. In geen enkel geval is Kortrijk Xpo verplicht tot toekenning 
van een bepaalde plaats en kan deze altijd herroepen worden door hem. 

e. Beurslay-out 
Indien de organisatie het nodig acht, mag zij de beurslay-out aanpassen om 
te beantwoorden aan de gewijzigde omstandigheden. 

 

Artikel 8: Inrichting - Opbouw en ontruiming 
a. Inrichting modulestand 

Zoals vermeld onder artikel 7b staat het iedere exposant vrij een beroep te 
doen op de dienstverlening van Kortrijk Xpo cvba voor het huren van extra 
standinrichting (barstoel, vitrinekasten, enz…) 

b. Opbouw & ontruiming 

De data en uren voor opbouw en ontruiming worden vermeld op het 
exposantenportaal.  

 

Artikel 9: Diensten 
Door hun deelneming aan PROTOTYPING 2017 kunnen de exposanten enkel 
gebruik maken van die diensten (vitrinekast, barkruk, visuals, plasmascherm 
enz.) die door PROTOTYPING 2017 zelf worden aangeboden. Parallelle 
diensten van vreemde firma’s worden niet toegelaten op de terreinen van 
Kortrijk Xpo cvba. 
 

 

Artikel 10: BTW 
Het BTW-nummer van Kortrijk Xpo cvba is BE 0405 979 048. 
De BTW is niet in de vermelde prijzen begrepen. 
 

Artikel 11: Annuleren of uitstellen van de beurs 
In geval Kortrijk Xpo cvba beslist om de beurs niet te organiseren wegens om 
het even welke reden, maar die geen geval van overmacht in haren hoofde 
uitmaakt, is aan de exposant enkel de terugbetaling van de reeds betaalde 
voorschotten en facturen verschuldigd, zonder dat de exposant aanspraak kan 
maken op enige vergoeding.  
 

Artikel 12: Algemene voorwaarden voor exposanten 
Voor alle gevallen die in deze Bijgevoegde Algemene Voorwaarden niet 
voorkomen, verwijzen wij naar de algemene voorwaarden voor exposanten van 
Kortrijk Xpo cvba, waarvan huidige voorwaarden integraal deel uitmaken. Deze 
algemene voorwaarden zijn te verkrijgen op eenvoudige aanvraag gericht aan 
het secretariaat van PROTOTYPING 2017, Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 

216, 8500 Kortrijk (België). 
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