
zon. 3 - woe. 6 nov. 2019
Brussels Expo

740    Lyon

750    München

770    Berlijn

800    Genève

890    Bordeaux

 
WWW.MEUBELBEURS.BE



“ De focus van de Meubelbeurs Brussel  
ligt dan wel op de residentiële markt,  
als contractspecialist zien wij jaar na jaar  
het belang voor de projectmarkt toenemen.  
Een speciale aanduiding helpt projectinrichters 
de juiste partners te vinden in het aanbod.”

BEZOEKERS 

Om en bij de 20.000 kwalitatieve Europese 

bezoekers uit België, Nederland, Frankrijk, UK, 

Ierland, Duitsland, Zwitserland en Scandinavië.  

Een aangename en gastvrije beurs met een sterk 

VIP-aanbod en een gezellige sfeer maken dat 

inkopers zich écht welkom voelen en dat zet aan 

tot kopen. 

18.339 bezoekers in 2018

18.339 BEZOEKERS UIT 40 VERSCHILLENDE LANDEN IN 2018
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64,95% buitenlandse bezoekers

18,6% leveranciers

fabrikanten, agenten/
vertegenwoordigers 
en toeleveranciers

6,9% diverse

pers, 
ambassades, 
ontwerpers, …

De gastvrije sfeer maakt dat 
inkopers zich écht welkom  
voelen en dat zet aan tot kopen.
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74,5% aankopers

65%  meubelhandel algemeen
3%  aankoopgroeperingen
10%  beddenzaak
9%  (interieur)architect /  
  projectinrichter
13%  diverse aankopers
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“ Voor ons was dit opnieuw een zeer 
goede beurs met veel enthousiaste 
bezoekers, nieuwe klanten…  
en veel orders! Voor 2019 tekenen  
we graag opnieuw present.”

– Leda Collection

– Toon De Somer



city  hall 3/4/5

Drie hallen vol trendy en eigentijdse 

meubelen en zitmeubelen van 

internationale topfabrikanten met een 

sterke aantrekkingskracht. Van uitgebreide 

collecties tot interessante nicheproducten 

voor een moderne levensstijl. 

Brussels by Night  hall 6

Dé Europese referentie op vlak van 

slaapcomfort. Een volledige hall 

gereserveerd voor de slaapspecialisten. 

Koploper voor zowel technische 

innovaties als voor vernieuwend design 

of sfeervolle slaapconcepten. Dé hal om 

heel gericht uw nieuwste slaapcomfort 

voor te stellen aan een internationaal en 

gespecialiseerd publiek.

fusion  hall 8

Zonder twijfel de meest sfeervolle  

hall van de Meubelbeurs Brussel. 

Romantische en landelijke 

meubelcollecties worden aangevuld  

met decoratie en woonaccessoires.  

De inspiratie is vaak nostalgisch of 

etnisch, met een vormgeving die de  

klant van vandaag aanspreekt. 

hospitality world  hall 6

Hospitality World is een zone specifiek voor 

de projectmarkt. De exposanten hier tonen 

kant-en-klare concepten voor de inrichting 

van hotelkamers, restaurants, b&b’s en 

zelfs appartementen.

square hall 3

Hoogwaardige collecties van toegankelijk 

design als alternatief voor de grote 

internationale merken worden  

ge presenteerd rond een centrale bar. 

Opvallende designproducten voor  

tijdloos- moderne interieurs. Het all-in 

concept van Square inclusief standbouw 

garandeert een zorgeloze beursdeelname. 

mozaïek  hall 9

Het instapsegment van de markt wordt 

steeds aantrekkelijker, daarvan getuigt 

Mozaïek. Prijsbewuste en trendy collecties 

versterken elkaar in hall 9. Een zeer 

verkoopbaar aanbod in een actuele mix.

Holland à la carte  patio

Een totaalconcept voor Nederlandse 

fabrikanten, die zich op de belangrijkste 

vakbeurs van de Benelux echt thuis 

kunnen voelen. De inspirerende 

standbouw en volledige aankleding van 

de patio zitten in de prijs inbegrepen. 

Meubelen uitpakken, decoreren, klaar!  

Zo eenvoudig kan het zijn.

boutique  hall 8

Elke meubelwinkel heeft wel 

woonaccessoires of zelfs een aparte 

decoratieafdeling in zijn aanbod.  

Maar ook een decoratiezaak heeft vaak 

wat meubelen te koop. Boutique bundelt 

een decoratieaanbod dat duidelijk ook 

thuishoort op de Meubelbeurs Brussel.

DUIDELIJKE 
SEGMENTERING

63.000 M2 TOTALE BEURSOPPERVLAKTE  
IN 2018

Een segmentering op maat van de 

bezoeker en een formaat van de 

beurs dat overzichtelijk en interessant 

genoeg is voor de aankopers.  

Dit zorgt er voor dat niet alleen 

de vaste exposanten, maar ook 

nieuwkomers, meteen opvallen op  

de Meubelbeurs Brussel. 

“ Voor ons was de Meubelbeurs 2018  
een hele goeie editie. We zijn elke  
dag druk bezig geweest op de stand.  
Op vier dagen hebben we al onze  
klanten gezien en – nog belangrijker –  
ook nieuwe dealers gevonden.”

“ Zoals elk jaar was de Meubelbeurs Brussel  
een fantastische ervaring!”
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18.339 bezoekers in 2018

18.339 BEZOEKERS UIT 40 VERSCHILLENDE LANDEN IN 2018

6,9% diverse

pers, 
ambassades, 
ontwerpers, …

– Polypreen

– Calia



268 exposanten uit 38 verschillende landen

Een representatief en commercieel aanbod van Belgische 

en Europese collecties, een mix van de functionaliteit van 

Noord-Europa met de creativiteit van Zuid-Europa. 

Een divers assortiment, met de commerciële waarde op 

de winkelvloer als uitgangspunt. Het kwalitatieve aanbod is 

een combinatie van de volledige Belgische meubelindustrie 

en een selectie van de beste Europese fabrikanten, 

voornamelijk uit het middensegment.

TOTAALSERVICE & 
EXPOSANTEN

U kan bij ons terecht voor een totaalservice: 

van de plaatsing van eenvoudige wanden 

tot kant-en-klaar standen, verlichting, tapijt, 

planten, lettrage, … Een vademecum met 

details volgt na inschrijving.

99 België  46%

75 Nederland 23%

19 Italië 8% 

14 Duitsland 6%

14 Frankrijk 3%

47 Overige 13%



Vakkundige organisatie met een 
persoonlijke service, betrokkenheid, 
coördinatie en opvolging. Het ervaren 
Meubelbeursteam garandeert  
een vlotte beursdeelname.

VLOT 
BEREIKBAAR

Brussel ligt centraal en is vanuit heel Europa vlot bereikbaar. 

Brussel biedt een uitgebreide keuze aan betaalbare en 

goede hotels en restaurants, in een gemoedelijke maar 

internationale omgeving.
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Meubelbeurs Brussel  Hof Ter Vleestdreef 5 bus 7 l 1070 Brussel, België 
T +32 2 558 97 20 l F +32 2 558 97 30 l adm@meubelbeurs.be l www.meubelbeurs.be

“ In Brussel krijg je waar voor je geld. Het is  
een commerciële beurs, en we schrijven er  
veel orders, zowel voor UK als voor Europa.”

– Tetrad



1. ORGANISATOR
De Meubelbeurs van Brussel wordt ingericht door de vzw ‘Internationale 
Vakbeurs van het Meubel - Brussel’, verder ‘de Meubelbeurs’ genoemd. 
Plaats: Brussels Expo (Heizel), Belgiëplein 1, 1020 Brussel.
Data: zondag 3 tot woensdag 6 november 2019.
Openingsuren: iedere dag van 9 tot 19u, op woensdag tot 18u.

2. DEELNEMERS
Fabrikanten en leveranciers van producten die door meubelhandelaars en 
woninginrichters worden verkocht of van bijproducten voor meubelhandel en 
woninginrichting.

3. STANDRUIMTE
De standruimte wordt in vierkante meters uitgedrukt en geeft de expositie-oppervlakte 
aan die de deelnemers ter beschikking wordt gesteld.

4. STANDGELD
Dit is de vergoeding voor het gebruik van de standruimte en voor de algemene 
diensten die door de Meubelbeurs te verrichten zijn. Inbegrepen in deze vergoeding 
zijn: algemene promotie, plaatsing van een naambord, algemene bewaking, 
algemene verwarming, algemene verlichting en signalisatie, inrichting en onderhoud 
van de gemeenschappelijke delen. Standbouw is niet inbegrepen, behalve voor de 
totaalconcepten.

5. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Dossierkosten: € 300. Standgeld: €75/m². Minimale oppervlakte : 30 m². Verplichte 
aansluiting van elektriciteit. Verplichte verzekering: €1,20/m². Pagina in de catalogus 
en op de website: € 150. Eventuele taksen en BTW zijn ten laste van de exposant.

6. TOTAALCONCEPTEN
De prijs van de totaalconcepten omvatten zowel de standhuur als de standbouw 
volgens dat concept. Voor Square en Hospitality World zijn dat wanden (3m hoog), 
tapijt, verlichting en elektriciteit. Voor Holland à la Carte zijn dat metalen kubussen, 
spandoeken met print, wanden, tapijt, verlichting en elektriciteit.

7. FACULTATIEVE KOSTEN
Alle bestellingen van goederen, diensten en technische prestaties gebeuren via het 
vademecum, dat de exposant na inschrijving wordt toegestuurd. Bestellingen tijdens 
opbouw of beursperiode ondergaan een toeslag van 20%. Annuleren van bestellingen 
is onmogelijk na 20 oktober en wordt niet meer aanvaard. 

8. FACTURATIE EN BETALINGEN
• Betalingen gebeuren door overschrijving (IBAN BE09 4352 2515 4157 – 
 BIC KREDBEBB). Er worden geen cheques aanvaard.
• Alle bankkosten zijn ten laste van de opdrachtgever.
• Alle facturen moeten binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald worden.
• Na 15 oktober moeten alle facturen onmiddellijk worden betaald.
Pas na volledige betaling van dossierkosten, standhuur, verzekering en diensten kan 
toegang worden verleend tot de stand.

9. LAATTIJDIGE BETALINGEN
Op elk bedrag dat niet betaald wordt binnen de overeengekomen termijnen is van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest 
verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een 
minimum van € 50,00. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om zonder 
ingebrekestelling en zonder verder bericht over elke stand te beschikken waarvan de 

exposant de facturen niet betaald heeft op de uiterste data, bepaald in art. 8. In dit 
geval zal art. 10 toegepast worden.

10. INSCHRIJVING
Het inschrijvingsformulier dient door de exposant te worden ondertekend en ingevuld 
en daarna ingediend bij de Meubelbeurs en geldt als definitief engagement van de 
exposant. De aanvraag wordt na ontvangst schriftelijk bevestigd door de Meubelbeurs. 
Bij inschrijving verplicht de exposant zich ertoe de toegekende plaats te gebruiken en 
voor de hele duur van de Meubelbeurs een voldoende assortiment producten en het 
nodige personeel te voorzien in de standruimte. Bij opzegging van welke aard ook, blijft 
de deelnemer het bedrag (dossierkosten en standgeld) verschuldigd voor de stand 
waarvoor hij zich heeft ingeschreven, verwijlintresten (zie art. 9) inbegrepen. Dit geldt 
ook als de stand aan een andere exposant kon worden verhuurd. De inschrijvingen 
zijn persoonlijk. Afstand en overdracht – zelfs gedeeltelijk –  zijn verboden behoudens 
instemming van de Meubelbeurs. 

11. TOEWIJZING DER STANDEN
De locatie en de vorm van de standen worden door de Meubelbeurs bepaald. Bij het 
bepalen van een plaats staat het de Meubelbeurs vrij om de deelnemers te groeperen 
volgens bepaalde criteria. Op grond van bijzondere omstandigheden of in geval van 
overmacht is de Meubelbeurs te allen tijde voor de aanvang van de overeengekomen 
periode gerechtigd de plaats, toegewezen aan een deelnemer, te wijzigen.

12. VERZEKERING
De verzekering “alle risico’s” is verplicht en valt ten laste van de deelnemer. Ze 
wordt verplicht aangegaan bij de verzekeraar aangeduid door de Meubelbeurs (zie 
vademecum). De Meubelbeurs heeft volgende polissen onderschreven :
• een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten belope 
 van € 5.000.000 (voor de Meubelbeurs en al de exposanten samen) 
 ten suppletieve titel, zelfs ten overstaan van contracten die door 
 de exposanten op latere datum afgesloten worden.
• een verzekering alle risico’s tentoonstelling voor het standmateriaal 
 en de tentoongestelde goederen. 
Een exemplaar van deze polissen wordt op eerste schriftelijk verzoek afgeleverd aan 
de exposant. De vrijstelling en uitsluitingen van deze polissen blijven ten laste van 
de exposant. De Meubelbeurs verwerpt alle verantwoordelijkheid in verband met 
verlies, beschadiging en alle andere schade die kan voorkomen aan voorwerpen en 
tentoonstellingsmateriaal, van welke oorzaak ook.
Persoonlijke voorwerpen zijn uitgesloten.

13. TOEGANG
De Meubelbeurs van Brussel is slechts toegankelijk voor professionele bezoekers met 
een persoonlijke toegangskaart afgeleverd door de Meubelbeurs. De rechtstreekse 
verkoop aan particulieren is ten strengste verboden.

14. PUBLICITEIT
Media Expo is de exclusieve partner voor publiciteit buiten de standen. Op voertuigen 
op de parkings, voorbehouden aan de Meubelbeurs en haar bezoekers, mag geen 
publiciteit worden gemaakt. 

15. BRANDBEVEILIGING
Volgens het Algemeen Reglement van de veiligheidsmaatregelen tegen brand, 
opgesteld door de Directie van Brussels Expo, moeten de exposanten de wettelijke 
voorschriften inzake brandveiligheid en de bijzondere voorschriften naleven.  
Bij niet naleving is de exposant zelf rechtstreeks aansprakelijk voor eventuele schade.  
Een exemplaar van het Algemeen Reglement wordt de exposant op eenvoudig 
verzoek toegestuurd.

16. ROOKVERBOD
Er geldt een algemeen rookverbod in alle tentoonstellingsruimten waar voor het 
grote publiek en vaklui toegankelijke salons worden gehouden. De wetgeving is van 
toepassing zowel tijdens de beurs zelf als bij de op- en afbouw.

17. ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Alle elektrische installaties binnen de stands moeten uitgevoerd worden conform het 
Algemeen Reglement voor elektrische installaties en de voorschriften van het bijzonder 
reglement van elektriciteitsdienst van Brussels Expo. Voor opening van de beurs volgt 
een technische keuring door een onafhankelijke instantie, wiens beslissing dient te 
worden nageleefd. Een exemplaar van het Algemeen Reglement wordt de exposant 
op eenvoudig verzoek toegestuurd.

18. SPECIALE TOELATING
Tijdens de Meubelbeurs mogen geen goederen binnen of buiten gebracht worden, 
behalve met de schriftelijke toelating van de Meubelbeurs.

19. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSFEER 
De Meubelbeurs Brussel behandelt alle persoonsgegevens die de Kandidaat-
exposant en de Exposant hem verstrekken overeenkomstig de Europese wetgeving 
met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Privacy 
Policy van de Meubelbeurs Brussel, waarvan de Kandidaat-exposant en de Exposant 
verklaren kennis te hebben genomen. De Privacy Policy is beschikbaar op de website 
van de Meubelbeurs Brussel of kan worden verkregen op aanvraag.

20. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
De gegevens van onze website en catalogus mogen onder geen enkele vorm gebruikt 
worden zonder voorafgaande geschreven toestemming van de Meubelbeurs.

21. ONTRUIMEN VAN DE STAND
De deelnemers verbinden zich ertoe alle mogelijke verpakking en afvalproducten 
zelf mee te nemen. Bij het einde van de beurs moet de standruimte achtergelaten 
worden in de toestand waarin deze zich bevond. Alle afval (ook tapijten, kleefbanden 
en standmaterialen die de exposant zelf bestelde) dient door de exposant na afloop 
van de beurs te worden ontruimd. Bij niet-naleving van bovenvermelde voorschriften 
worden de kosten van het opruimen van achtergebleven standmaterialen, van het 
verwijderen van kleefbanden en verfplekken, kortom van de herstellingskosten voor de 
schade of wijzigingen aan de beursgebouwen toegebracht door de exposanten, hun 
aangestelden of standbouwers, aan de deelnemers in rekening gebracht.

22. GESCHILLEN
De exposanten zien af van ieder verhaal tegen de Meubelbeurs voor om het 
even welk motief en voor om het even welke schade. De exposanten kunnen geen 
enkele schadevergoeding eisen indien de Meubelbeurs wegens onvoorziene 
omstandigheden, wegens overmacht of door een reden onafhankelijk van haar wil, 
zou worden uitgesteld, afgeschaft of onderbroken. Het verwerpen van een inschrijving 
geeft geen recht op enige schadevergoeding of verantwoordelijkheid vanwege de 
Meubelbeurs voor de schade die de deelnemer of zelfs derden erdoor zouden lijden. 
Alle gevallen die door dit reglement niet voorzien zijn, zullen door de Raad van Bestuur 
van de Meubelbeurs beslecht worden. Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor beroep 
en de exposanten verbinden zich ertoe zich eraan te onderwerpen. De ondertekenaar 
verbindt zich ertoe de clausules van dit reglement na te leven. Bij betwisting zijn alleen 
de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

  Interesse in een kant-en-klaarstand

GEGEVENS CATALOGUS
        idem 2018        gebruik als correspondentieadres        contractspecialist 

FIRMANAAM (voor catalogus)  

STRAAT+NR  POSTCODE GEMEENTE

LAND  TEL FAX

E-MAIL  WEBSITE

STANDCOÖRDINATOR

NAAM  GSM E-MAIL

FACTURATIEGEGEVENS         idem 2018        gebruik als correspondentieadres 

FIRMANAAM (voor facturatie)    BTW

STRAAT+NR  POSTCODE GEMEENTE

LAND  E-MAIL FACTURATIE

TEL  FAX

ONDERGETEKENDE (NAAM)   FUNCTIE

• Schrijft in voor    m2 op      Meubelbeurs Brussel       Square       Holland à la Carte       Boutique       Hospitality World, van 3 tot 6 november 2019,
• Verklaart dat de ondertekening van deze aanvraag geldt als uitdrukkelijke bevestiging van kennisname en de instemming met het algemeen reglement,
• Verklaart dat deze aanvraag wordt omgezet in een onherroepelijk contract van deelname volgens de voorwaarden van het algemeen reglement, 
 bij aanvaarding van deze aanvraag door de Meubelbeurs,
• Verklaart de in art. 8 van het algemeen reglement opgenomen betalingstermijnen in acht te zullen nemen.

    STEMPEL VAN DE FIRMA  Te    Op   /  / 2019

   Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn op te treden in naam van en als volmachtdrager 
   van de inschrijver en verklaart zich desbetreffend sterk te maken en stelt zich persoonlijk 
   borg voor de uitvoering van alle verplichtingen voortvloeiende uit deze inschrijving.

   HANDTEKENING

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

ALGEMEEN REGLEMENT 82STE EDITIE 

Meubelbeurs Brussel zon. 3  woe. 6 nov. 2019

(verplicht in te vullen)

GELIEVE DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER
TERUG TE STUREN
NAAR MEUBELBEURS BRUSSEL
Hof Ter Vleestdreef 5 bus 7 l 1070 Brussel l België
adm@meubelbeurs.be• Standgeld: € 75/m² (*) 

•  boutique: € 61/m² (*)   
(enkel voor decoratie!)

Totaalconcepten
• Holland à la Carte: € 120/m² (*) 
• Designsegment Square: € 135/m² (*) 
• Hospitality World: € 135/m² (*) 

• Dossierkosten: € 300
•  Pagina in de catalogus en  
op de website: € 150

• Verplichte verzekering: € 1,20 /m² (*): vroegboekkorting t.e.m. 31/05/2019: € -5/m²
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