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PodoExpo 2022
Met veel plezier bieden wij u de brochure ‘PodoExpo 2022’ aan.
Op maandag 7 november 2022 organiseert Stichting LOOP eindelijk weer de PodoExpo in combinatie
met het altijd goedbezochte Jaarcongres Podologie 2022 in De Basiliek te Veenendaal. Deze zorgvuldig
op elkaar afgestemde combinatie zorgt voor een aantrekkelijk en inhoudelijk dagprogramma voor
zowel de deelnemers als voor u als standhouder. Op de PodoExpo is vrijwel alles te vinden wat met
podologie en aanverwante branches te maken heeft. Als u een product of dienst binnen dit vakgebied
wilt presenteren is dit de ideale gelegenheid.
Netwerken, ontmoeten en kennisnemen van de nieuwste ontwikkelingen staan centraal op de beursvloer.
Na alle beperkingen van de afgelopen twee jaar biedt het programma u als standhouder weer volop
mogelijkheden persoonlijk contact te leggen met potentiële afnemers. Dit kunt u doen tijdens de inloop
voor aanvang van de dag, de koffie-/thee pauzes, lunchpauze en de borrel na afloop van het congres.
Ook vinden in het programma twee rondes met subsessies plaats. Slechts een beperkt aantal
standhouders bieden wij de mogelijkheid een subsessie te verzorgen, waardoor u uw bedrijf (en alle
ontwikkelingen) nog gerichter voor het voetlicht kan brengen. Dat kan een workshop of lezing zijn van
maximaal 30 minuten.
Anders dan andere jaren: Op verzoek van velen van u nodigen wij dit jaar ook student leden van AvP uit.
Zij kunnen gratis deel te nemen aan ons Jaarcongres Podologie & PodoExpo. Voor u is dit een interessante
doelgroep!
Tenslotte nog een tip: De deelnemers lopen graag voorop, voor u een kans om hierop in te spelen om de
innovaties binnen uw bedrijf te delen. Speel in of focus op beleving en tastbaarheid. Toon vooral de
noviteiten binnen uw vakgebied. Wees creatief in de manier waarop u uw product of dienst wilt
presenteren, dat mag ludiek en creatief zijn.
Gezien het beperkt aantal plaatsen hopen we uw aanmelding zo spoedig mogelijk te ontvangen, maar
uiterlijk 9 september 2022. De toewijzing van de standruimte wordt door de organisatie verricht in
volgorde van ontvangst en op basis van beschikbaarheid van de pakketten. In week 37 krijgt u een
terugkoppeling over de toewijzing en informatie over de vervolg stappen. Wordt het congres afgelast
vanwege Corona dan krijgt u uw inschrijfgeld terug.
Wij begroeten u graag maandag 7 november als standhouder op de PodoExpo 2022 te Veenendaal!
Hartelijke groet,
Stichting LOOP
Organisatie Jaarcongres Podologie & PodoExpo
Lydia van Beek en Annemiek Gras
E: jaarcongrespodologie@loop.nl
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Pakketten & Tarieven PodoExpo 2022
1. Pakket A: 18 m2 (6 x 3 m.)
Het volgende is inbegrepen:
• 2 lage tafels en 3 stoelen of 2 statafels met 3 krukken
• verzorgen van één subsessie van 30 minuten in één van de rondes
• deelname aan congres en catering voor max. 3 personen
• gratis invoegen van een gadget of een folder/brochure (van max. 10 blz.) in congrestas
2. Pakket B: 12 m2 (4 x 3 m.)
Het volgende is inbegrepen:
• 1 lage tafel en 2 stoelen of 1 statafel met 2 krukken
• deelname aan congres en catering voor max. 2 personen
• gratis invoegen van een gadget of een folder/brochure (van max. 10 blz.) in congrestas
3. Pakket C: 6 m2 (3 x 2 m.)
Het volgende is inbegrepen:
• 1 lage tafel en 1 stoel of 1 statafel met 1 kruk
• deelname aan congres en catering voor max. 1 persoon
• gratis invoegen van gadget(s) of een folder/brochure (van max. 10 blz.) in congrestas
4. Pakket D: 4 m2 (2 x 2 m.)
Het volgende is inbegrepen:
• 1 lage tafel en 1 stoel of 1 statafel met 1 kruk
• deelname aan congres en catering voor max. 1 persoon
• gratis invoegen van gadget(s) of een folder/brochure (van max. 10 blz.) in congrestas
Eigen standbouw is toegestaan (max. 3,00m. hoog) en 1 stroompunt van 16 ampère is inbegrepen. Hieraan zijn geen
extra kosten verbonden. Krachtstroom: prijs op aanvraag. U bent zelf verantwoordelijk voor aankleding, spots, etc.

Gezien het beperkt aantal plaatsen hopen we uw aanmelding zo spoedig mogelijk te ontvangen, maar
uiterlijk 9 september 2022. De toewijzing van de standruimte wordt door de organisatie verricht in
volgorde van ontvangst en op basis van beschikbaarheid van de pakketten. In week 37 krijgt u een
terugkoppeling over de toewijzing en informatie over de vervolg stappen. In week 39 ontvangen alle
standhouders die een plaats toegewezen hebben gekregen een plattegrond met daarop de plek van de
stand.
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Tarieven
Pakket
A. 18 m2 (6 x 3 m.) incl. verzorgen subsessie
B. 12 m2 (4 x 3 m.)
C. 6 m2 (3 x 2 m.)
D. 4 m2 (2 x 2 m.)
Overig
Verzorgen van één workshop/lezing, max 30 minuten – bij pakket B, C of D*
Pitch plenair max 5 minuten (alleen bij reservering pakket A, B, C of D)
Weergave bedrijfspromotie via beamer in de zaal (voor aanvang, in de pauzes en
na afloop) 1 ppt slide
Invoegen van brochure/catalogi (max 10 pagina’s) in tas - voor niet standhouders.
Congrestas (voor 1 sponsor) – de sponsor betaalt en levert de tassen
Schrijfblokken voorzien van uw logo (voor maximaal 3 sponsoren) – sponsor
betaalt en levert het schrijfblok
Pennen voorzien van uw logo (voor maximaal 3 sponsoren) – sponsor betaalt en
levert de pen

Tarief
€ 1.750,00
€ 1.000,00
€ 600,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 300,00
Gratis
Gratis
Gratis

Genoemde tarieven zijn exclusief btw.
* Indien u hierin geïnteresseerd bent dan kunt u dit hier aangeven en zal er in september contact met u worden opgenomen
om de inhoud en moment af te stemmen
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Datum:

Plaats

Handtekening

Voorwaarden PodoExpo 2022
Onderstaand treft u de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden aan voor deelname aan de PodoExpo van het J
1. De aanvraag tot het huren van standruimte dient te geschieden door inzending van het daartoe bestemde
inschrijfformulier waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen.
2. Stichting LOOP, hierna te noemen de organisatie, behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden
aanvragen tot huur van standruimte te weigeren.
3. De toewijzing van de standruimte wordt door de organisatie verricht in volgorde van ontvangst van de
inschrijfformulieren en op basis van beschikbaarheid. Mocht het gewenste pakket niet meer beschikbaar
zijn, dan zal -indien gewenst en mogelijk- andere standruimte worden toegewezen.
4. De organisatie behoudt zich het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, die buiten haar toedoen
zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord, zoals brand, nationale ramp, virussen zoals
Corona enz.), de expositie geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kunnen inschrijvers, ongeacht of
aan hen reeds standruimte mocht zijn toegewezen, geen aanspraken doen gelden tegenover de organisatie
op de vergoeding van enigerlei schade.
5. Vindt de expositie geen doorgang als bedoeld in punt 4, dan worden de inschrijvingen en eventueel reeds
verstrekte toewijzingen van standruimte als vervallen beschouwd en zullen de door de inschrijvers gedane
betalingen voor de standruimte worden gerestitueerd.
6. De organisatie en/of de organisatie die de expositie ter beschikking stelt, is in geen enkel opzicht
aansprakelijk voor schade aan of vermissing van enige bezitting van de standhouder, ongeacht door welke
gebeurtenis de schade respectievelijk de vermissing is veroorzaakt.
7. De organisatie heeft het recht om in reeds toegewezen standruimte wijzigingen aan te brengen, indien dit
om organisatorische redenen nodig mocht blijken, zonder dat de inschrijver recht kan laten gelden op
vergoeding van schade, in welke vorm of door welke oorzaak die ook mocht zijn ontstaan.
8. De huur van de standruimte dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan
de organisatie gerechtigd is de reeds verleende toewijzing van standruimte in te trekken, onverminderd
haar aanspraak op volledige vergoeding van het desbetreffende bedrag. De huur van de standruimte moet
in ieder geval één dag voor het congres zijn voldaan anders is opbouw van de stand niet mogelijk.
9. Het onderverhuren of overdragen van standruimte is niet toegestaan, evenmin als het kosteloos afstaan van
standruimte aan derden.
10. Het maken van reclame, waaronder ook wordt begrepen het aankondigen van bepaalde activiteiten in de
standruimte, anders dan in het programma, is alleen toegestaan in de gehuurde standruimte. Het gebruik
van geluidsinstallaties voor welk doel dan ook is niet toegestaan. Het is niet toegestaan in de
expositieruimte biljetten of ander reclamemateriaal aan te brengen aan kolommen, wanden, draagspanten
en dergelijke.
11. De opbouw en demontage zijn voor rekening van de standhouder. Voor de opbouw en demontage van de
stand dient door de standhouder zelf te worden zorggedragen binnen de daarvoor afgesproken tijden.
Opbouw kan op maandag 7 november tussen 06.00 en 08.30 uur.
Afbouwen kan op maandag 7 november vanaf 17.45 uur (na de borrel).
Het is niet geoorloofd gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stand.
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12. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor het regelen van wanden. Er zijn geen zij- en achter wanden
geregeld door de organisatie.
13. De huurder van de standruimte stelt zich volledig aansprakelijk voor de herstelkosten van door zijn toedoen
ontstane beschadigingen van vloeren, wanden, muren, kolommen en enig ander meubilair of inventarisstuk
van de standruimte. De huurder vrijwaart de organisatie tegen eventuele aanspraken van de instelling die
de standruimte ter beschikking stelt aan de organisatie.
14. Demonstraties binnen de standruimte zijn toegestaan. Bij eventuele demonstraties met apparatuur mag
geen gebruik worden gemaakt van zuurstof of andere gas bevattende cilinders.
15. De huurder van de standruimte is verplicht de aanwijzingen namens of van de organisatie of de brandweer
op te volgen met betrekking tot de opbouw, de inrichting, het onderhoud en de demontage van de stand.
16. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de goede werking van enig technische installatie, noch
onderdeel daarvan, in de standruimte en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade in
welke vorm dan ook, die voor de standhouder en zijn personeel mocht ontstaan door het niet -of niet
volledig dan wel verkeerd functioneren- van bedoelde technische installaties of onderdelen daarvan.
17. Bij annulering door de standhouder vóór 1 oktober 2022 zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering vanaf
1 oktober 2022 en vóór 14 oktober 2022 is 50% van het totale huurbedrag verschuldigd. Bij annulering vanaf
14 oktober 2022 is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
18. Het geen gebruik maken van eenmaal gehuurde en betaalde standruimte geeft geen recht op restitutie van
de huursom, noch op een gedeelte ervan.
19. Door de organisatie, tijdens de expositie beoordeeld, ongeoorloofd expositiemateriaal en/of ongeoorloofd
gedrag van huurders of vertegenwoordigers hiervan, geeft de organisatie het recht deze te verwijderen uit
de standruimte, c.q. de huurder van de standruimte toegang tot de standruimte te weigeren.
20. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.
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