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@ Door mensen gedreven 

10de Vakbeurs van Tedewest 
op donderdag 27 april 2023 van 10 tot 16.30u 

in Expo Roeselare 

Een initiatief van TEDEWEST 
In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen 

en het Stadsbestuur van Roeselare 

Uitnodiging voor exposanten. 

Het bestuur van Tedewest nodigt u uit voor deelname aan de 10%° vakbeurs van Tedewest. De 

voorwaarden met bijkomende informatie is in bijlage gevoegd. 

TEDEWEST is de vereniging voor diensthoofden technische diensten van lokale besturen in 

West-Vlaanderen. De vereniging heeft als doel om alle technische diensten van West- 

Vlaanderen samen te brengen om hun ervaring en kennis te delen en de band tussen de 

technische diensten te versterken. 

Tedewest organiseert tweejaarlijks een vakbeurs voor bedrijven en diensten die samenwerken 

rond de publieke ruimte bij lokale besturen. 
Meer informatie op www.tedewest.be 

Genodigden op de tiende beurs voor technische diensten zijn onder meer de leden van 

TEDEWEST, de technische diensten van alle West-Vlaamse gemeenten en OCMW! s, 

burgemeesters en schepenen van de West-Vlaamse lokale besturen, algemeen directeurs, 

leden van de deputatie en de provincieraad, het personeel Administratie Wegen en Verkeer, 

de groendiensten, studiebureaus en intercommunales, de Vlaamse Gemeenschap, diverse 

autonome agentschappen met betrekking tot infrastructuur, aannemers, leveranciers, … 

Uiteraard kunt u uw klanten via uw adressenbestand ook op de hoogte brengen van deze 
beurs. De beurs is opnieuw gratis toegankelijk voor de bezoekers. 

Voor onze 10% editie hebben we rekening gehouden met de opmerkingen van de 

standhouders gedurende de voorbije jaren en hebben we beslist het nieuwe concept van de 

beurs te verfijnen. Onze beursdatum hebben we verplaatst naar het voorjaar: donderdag 27 

april 2023. Graag doen we een oproep om voor onze tiende editie innovaties en nieuwe 
technieken naar voor te brengen. Zo maken we er een samen een succes van. 

We hopen op een positieve reactie en danken u alvast voor het vertrouwen in onze 

organisatie. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van TEDEWEST: 

   

    

De secretaris-pe 

Martin DEMAN 
ingmeester, 

  

secretariaat van Tedewest naar: ted ti t= d . 

Mocht u van onze contactlijst van Tedewest geschrapt willen worden, kan dit op eenvoudig verzoek naar het 

secretariaat van Tedewest via mail naar: tedewest@west-viaanderen.be. 

Secretariaat TEDEWEST e Provinciehuis Potyze e Zonnebeekseweg 361 e B-8900 Ieper e Telefoon 057 22 41 40 

E-mail: tedewest@west-vlaanderen.be e Website: www.tedewest.be



10de Vakbeurs van Tedewest 
__ op donderdag 27 april 2023, in Expo Roeselare _ 

Voorwaarden en bijkomende informatie voor de exposanten: 

De beurs is vrij toegankelijk van 10u tot 16u30. 

Een module kost 800€ (excl BTW). Per module krijgt u bovendien 2 gratis lunches 
aangeboden. De mogelijkheid bestaat om extra lunches bij te bestellen en dit mits betaling 

van 50 EUR (excl BTW) per persoon. Dit dien je vooraf door te geven en te vereffenen. 

Deelnameprijs : 

— de prijs wordt bepaald door het aantal modules dat u wenst. 

- 1 module in langsrichting (3 m x 3 m): 800 € excl BTW per module. 

— meerdere modules zijn ook mogelijk 

— als u werkt met een externe standenopbouwer, vragen we tijdig de technische fiche van 

de stand aan het secretariaat te bezorgen 

Inbegrepen in de prijs : 

— dunne witte afscheidingswanden van 2 m hoog en 97 cm breed, evenwel niet geschikt als 

bevestigingswand 

indien je hoger dan 2m je stand opbouwt, dien je dit vooraf te melden aan het 

secretariaat en bij opbouw aan je buren op de beurs. Gelieve te zorgen voor een nette 

afwerking van de achterkant van de beurswanden. 

de inkompoorten om materiaal aan te leveren zijn 5 m hoog 

elektriciteit op de standplaats (1 aansluitpunt per stand: 230V — 16A) en keuring 

— kosten SABAM, verwarming, verzekering BA, algemene verlichting in de hallen 

— _2 gratis lunches (per module) 
- gratis koffie en water gedurende de dag 

—  tapijt op de stand 

- gratis deelname aan de afsluitdrink 

— digitale flyers van de beurs om aan klanten te sturen 

Niet inbegrepen in de prijs maar desgevallend door standhouder te voorzien : 

— _ bekabeling of verdeling meerdere stopcontacten voor elektriciteit en/of individuele 

verlichting 

- bekabeling en elektrische apparaten op de stand moeten voldoen aan wettelijke 

bepalingen want deze moeten gekeurd worden 

individuele verlichting binnen de stand 

— stoelen en tafels of ander interieur 

— dranken en/of ‘bijkomende’ maaltijden voor standhouders tijdens de dag 

op de standen is in principe geen watervoorziening aanwezig 

— _de organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of diefstal aan het 

materiaal op de beursstand 

> De betaling gebeurt via storting op rekeningnummer IBAN BEOS 7310 4548 3675 

BIC KREDBEBB met vermelding deelname vakbeurs TEDEWEST + naam bedrijf. 

> De betaling geldt als reservering. De vzw Tedewest bezorgt u na inschrijving een officiële 

factuur 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het secretariaat van TEDEWEST. 

De organisatie heeft het recht standhouders te weigeren en bepaalt de plaatsen van de 

modules van de diverse exposanten voor de oprichting van de beurs. 

Secretariaat TEDEWEST e Provinciehuis Potyze e Zonnebeekseweg 361 e B-8900 Ieper e Telefoon 057 22 41 40 

E-mail: tedewest@west-vlaanderen.be e Website: www.tedewest.be


