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EXPOSANTEN INFORMATIE 
VVE & VASTGOEDONDERHOUD BEURZEN 2018 
 
▪ VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Haaglanden  15 februari 

Locatie: GIA Trade & Exibition Center  
▪ VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Utrecht   22 maart 

Locatie: Jaarbeurs Utrecht  
▪ VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Rotterdam  12 april  

Locatie: De Kuip  
▪ VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Amsterdam   3 mei     

Locatie: Kromhouthallen  
 
RTR Events organiseert in 2018 weer vier VvE & Vastgoedonderhoud Beurzen in de steden Utrecht, Den Haag, 
Rotterdam en Amsterdam op bovenstaande locaties. De beurzen zijn van 10.00 tot 17.00 uur geopend voor 
bezoekers.   
 
De VvE & Vastgoedonderhoud Beurzen richten zich op VvE’s, VvE beheerders en de volledige 
vastgoedonderhoud markt. Woningonderhoud is ontzettend belangrijk. Daar moeten we samen voor zorgen en 
voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat. Voor Verenigingen van Eigenaren is goed onderhoud van het 
appartement of huis van groot belang voor het behoud van de waarde. Het vinden van de juiste bedrijven die in 
dit onderhoud kunnen voorzien en het inwinnen van informatie over bijvoorbeeld energiebesparing en subsidies is 
vaak een obstakel waar VvE’s maar ook VvE beheerders tegen aan lopen. De beurzen brengen vraag en aanbod 
bij elkaar. We bieden een totaalpakket aan waarbij u als exposant gedurende de beursdag volledig wordt 
ontzorgd, zodat u zich volledig kunt richten op de bezoekers en de presentatie van uw dienst en product!  
 
VvE & Vastgoedonderhoud Magazine  
Het VvE & Vastgoedonderhoud Magazine is het magazine voor VvE’s, VvE Beheerders en de volledige 
vastgoedonderhoud markt. Het magazine verschijnt vier keer per jaar in speciale edities gerelateerd aan de vier 
VvE & Vastgoedonderhoud Beurzen.  
 

Inschrijven 
Schrijf u nu in als exposant voor de VvE & Vastgoedonderhoud Beurs en zorg dat uw bedrijf niet ontbreekt op 
deze vakbeurs/beurzen. U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier op pagina vier per e-mail of te 
retourneren. Via de website www.rtrevents.nl treft u de algemene- en deelnemersvoorwaarden.  
Na goedkeuring van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail en wordt uw inschrijving omgezet in 
deelname. Voorafgaand aan de beurs ontvangt u een nota. De betalingsvoorwaarden zijn terug te vinden in de 
algemene voorwaarden. Alle genoemde prijzen op dit formulier en op de website zijn exclusief BTW. 
 
RTR Events 
Laan Copes van Cattenburch 62 
2585 GC Den Haag  
Email: info@rtrevents.nl 
Tel: 070-3467217 
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TOTAALPAKKET EXPOSANTEN  
 
 
 
Stand Alone Pakket 6m2   € 1095,- (excl. BTW) 
 
De afmeting van de Business Point/stand is 3 meter breed x 2 meter diep.  
Om het open karakter van de beurs te behouden werken wij niet met vaste wanden. U dient zelf te zorgen voor 
een kleine achterwand of roll-up banner(s) om uw ruimte aan te kleden.  
 

Inbegrepen in het Stand Alone Pakket: 
• Oppervlakte van 6m2 

• 1 statafel en 2 hoge stoelen 

• 1 stroompunt 

• 1/8 pagina advertentie in het VvE & Vastgoedonderhoud Magazine t.w.v. € 305,-  

• Lunch  

 

 
Business Point Totaalpakket 24m²     € 1695,- (excl. BTW) 
 
De afmeting van de Business Point/stand is 24m².  
Om het open karakter van de beurs te behouden werken wij niet met vaste wanden. U dient zelf te zorgen voor 
een kleine achterwand of roll-up banner(s) om uw ruimte aan te kleden.  

 
Inbegrepen in het Business Point totaalpakket: 

 
• Business Point/stand: 3 meter breed x 2 meter diep 

• Meubilair: één hoge statafel + twee barkrukken 

• 1 stroompunt 

• 1 parkeerkaart 

• Kwart pagina advertentie in het VvE & Vastgoedonderhoud Magazine t.w.v. € 455,- 

• Digitale relatiekaart  

• Online promotie via social media 

• Catering pakket v oor twee personen stand bemanning: 
Koffie/thee tijdens de opbouw 
Lunch  
Zes consumpties  
Netwerkborrel  
 

 

Combineren loont! 
Deelname aan meerdere VvE & Vastgoedonderhoud Beurzen biedt extra voordeel. Bij de aanvraag voor een 
combinatie-pakket wordt voor u een passende offerte op maat gemaakt. 
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Haal meer rendement uit uw beursdeelname!  
 
Combineer uw deelname aan de beurzen met de inzet van promotiemiddelen. Een uitstekende manier om 
uw beursdeelname extra kracht bij te zetten. Stel uw eigen mediamix samen zodat deze perfect aansluit 
bij uw marketing- en communicatiedoelstellingen.  
 
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven in welke combinatie van middelen u interesse heeft. 
 
VvE & Vastgoedonderhoud Magazine  
Dit is het magazine voor VvE’s, VvE Beheerders en de volledige vastgoedonderhoud markt. Het magazine 
verschijnt vier keer per jaar in speciale edities gerelateerd aan de VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Utrecht, 
Rotterdam, Haaglanden en Amsterdam met een oplage van 4.000 per regio.  
 
Een ¼ pagina advertentie is inbegrepen in het totaalpakket. Mocht u uw bedrijf extra onder de aandacht willen 
brengen middels een grotere advertentie of een bedrijfsprofiel, dan is dit perfecte manier! Wij kunnen de opmaak 
voor u verzorgen. Vraag naar de advertentiemogelijkheden en tarieven. 
 
Workshop / presentatie tijdens de beursdag 
In een interactieve workshop en/of presentatie  
Informeer de doelgroep in circa 25 minuten over uw product/dienst tijdens een interactieve workshop of een 
informatieve presentatie. De doelgroep heeft de mogelijkheid om vragen te stellen waardoor u op een informele 
manier in contact komt met uw potentiele klanten.  
 
 
Actie op de beurs (gratis) 
Zorg dat uw bedrijf opvalt tussen de andere standhouders en creëer een trigger waardoor de bezoeker uw stand 
zeker niet mag overslaan. Toon op een interactieve manier uw product en/of diensten en laat zien wat u doet. 
Creëer reuring bij uw stand. Heeft u tijdens de beursdag een speciale actie/aanbieding? Laat het weten, zodat we 
uw actie vooraf kunnen communiceren.  
 
 
Vraag een vrijblijvende offerte aan voor bovengenoemde mogelijkheden. 
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VVE & VASTGOEDONDERHOUD BEURZEN 2018 
 

Naam Bedrijf   

Adres (factuuradres)  

Postcode en plaats  

Website   

Contactpersoon (voor correspondentie)                                                                                                               

E-mail contactpersoon  

Telefoon contactpersoon  

KvK Nummer  

BTW Nummer  

IBAN nummer  

Combinatiepakket meerdere VvE & Vastgoedonderhoud Beurzen:  

 
 Combinatiepakket deelname (aantal) 
VvE beurzen - €         ,-  per beurs 
 
 
 
 
 
 
 

 VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Utrecht          
 VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Haaglanden 
 VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Rotterdam 
 VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Amsterdam 
  

 Aanvraag …. extra m² Wij nemen contact met u op over de kosten  

Ik maak gebruik van de stroomvoorziening (1Kw)  Ja  Nee 

Te exposeren product/dienst: 
 
 
 

Ik wil graag het volgende extra bestellen. Geef duidelijk aan of deze bestelling(en) voor elke 
beursdeelname gelden middels een kruisje in U(trecht, H(aaglanden), R(otterdam), A(msterdam): 

U H R A 

 Stroom (incl. verdeelstekker) 1Kw  € 97,50     

 Meubilair Statafel 
 Meubilair Barkruk 

Aantal: 
Aantal:  

€ 35,- 
€ 17,50,-  

 
 

 
 

 
 

 
 

 Catering pakket Aantal:   € 55,-      

 Parkeerkaart Aantal:  € 30,-     

 Presentatie/workshop (circa 30 min)   Prijs en mogelijkheden op aanvraag     

(Let op! 1 hoge statafel, 2 barkrukken, 1 parkeerkaart, stroom, catering voor 2 personen is per beurs inclusief)  
(Indien u in de 3 weken voorafgaand aan de beursdeelname extra producten wil bestellen, bedragen de 
administratiekosten €30,-) 
 
Advertentietarieven VvE & Vastgoedonderhoud Magazines 

 1/4 pagina Inbegrepen in het totaalpakket t.w.v. €455,- per editie 

 Neem contact op over alternatieve advertentiemogelijkheden in het VvE & Vastgoedonderhoud magazine  

Plaats:                             Datum: 
  

Naam:                            Handtekening*:  

 
*Ondergetekende verklaart alles naar waarheid te hebben   
ingevuld, is tekenbevoegd namens het bedrijf waar 
ondergetekende werkzaam is en gaat akkoord met de  

                          algemene voorwaarden en deelnamevoorwaarden. Deze zijn te   
                          vinden op de websites van de beurzen.  

  

 Ik ga akkoord met de algemene- en 
deelnemersvoorwaarden 


