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Eindjaarsbeurs Exotica 2021 

 
Beste plantenliefhebber, 
 
Een standplaats is zoals altijd kostenloos.  
Gelieve in te schrijven vóór 1 oktober 2021. 
Door de corona crisis zullen er waarschijnlijk extra maatregelen getroffen worden,  
maar dit zullen we bekijken wanneer de beurs dichterbij komt. 
 
Onze beurs beoogt alle liefhebbers en beroepskwekers van planten samen te brengen. 
Verkopers van decoratie en toebehoren zijn in principe niet toegestaan, tenzij in onderling 
overleg met de organisatie. Er mogen geen beschermde planten te koop aangeboden worden.  
 
De beurs wordt georganiseerd in de kweek serre van Exotica, toegang bij het opzetten is via de 
hangar, Auto’s kunnen rijden tot aan de hangar, verder kan met karren. 
Opgelet, slecht 1 wagen per keer, dus gelieve op tijd aanwezig te zijn. 
Nadien kan parkeren vooraan, langsheen de straat of op de parking van de buren. Tegen 10u 
sluiten we de toegang voor wagens af, en is het enkel nog laad en loszone voor klanten. om de 
hangar in te richten voor de foodtrucks en drankstand. 
 
Standhouders kunnen de dag ervoor komen klaarzetten in samenspraak met de organisatie. 
Exotica voorziet enkel de ruimte, standmateriaal dient door de standhouder te worden voorzien. 
(tafels, stoelen, decoratie enz) 
Standen zijn 1.5m diep met 1 gang zijde of 3m diep met 2 gangzijdes en telkens per vak van 3 
lopende meter. 
 
Toilet standhouders is het privé toilet in de hangar, klantentoilet in de winkelruimte. 
Afbraak en weghalen planten kan vanaf 18u, voor 18u worden geen auto’s toegestaan om  
te laden. U kan natuurlijk de stand laten staan tot de dag nadien. 
 
Gratis wifi aanwezig. Water beschikbaar indien nodig, elektriciteit niet. 
 
Opgelet, om misverstanden met eigenaarschap van planten te vermijden is de parking geen 
ruil/verkoops ruimte. Indien dit vastgesteld wordt zal u hierop aangesproken worden. 
 
Parking voor klanten is aan de winkel of op de parking van de buurman (Gruun Tuinen). 
 
We voorzien reclame via de gebruikelijke online media, en de mond aan mondreclame voor dit 
al bekende evenement.  
 
Indien u voor de eerste keer deel neemt, gelieve dan onderstaand inschrijvings formulier 
ingevuld aan ons terug te bezorgen, via mail, digitaal of gescand. 
 
Vriendelijke groeten en veel plantenplezier, 
 
 



 
 
 
 
Vul in: (DRUKLETTERS AUB).  
 
Naam:…………………………………………………………………… 
 
Straat:……………………………………………Nr.: ………………… 
 
Postcode:…………………..Gemeente:…………………………………  
Website: www. 
……………………………………………………………………………………… 
 
Tel: ……………………………… GSM:……………………………………….  
e-mail:……………………………………………………… 
 
 
 
 
O Beroepskweker/bijberoep  
 
De planten die aangeboden worden 
zijn:………………………………  
 
BTWnr.: …………………… 
 
    
Diepte 1.5m 1 gangzijde 
Gewenste lengte (per 3m) :……………… 
 
Of 
 
Diepte 3m 2 gangzijdes 
Gewenste lengte (per 3m) :……………….. 
 
 
 

 
O Liefhebber 
 
De planten die aangeboden worden 
zijn:………………………………  
 
 
 
    
Diepte 1.5m 1 gangzijde 
Gewenste lengte (per 3m) :…………….. 
 
Of 
 
Diepte 3m 2 gangzijdes 
Gewenste lengte (per 3m) :………………… 
 
 
 
 

 
* stand bv 1.5mx6m of 3x6m of 3mx12m 
 
 


