
NATIONALE DAGEN 2018 – STAYEN SINT-TRUIDEN -  9 & 10 november 2018 
 

INFORMATIE VOOR STANDHOUDERS 
 
Zoals u wellicht al heeft vernomen via de media, gaan de nationale dagen dit jaar door in 
het voetbalcomplex STAYEN te Sint-Truiden, op 9 & 10 november 2018. 
 
In samenspraak met enkele experten, werd een nieuw concept ontworpen voor de beurs 
en werd er gekozen om standaardstanden van 3m x 3m te laten bouwen om alzo de 
kostprijs voor de firma’s te beperken en een maximum aan exposanten te bereiken. 
 
Een standaardstand van 3m x 3m kost € 400,00 (BTW excl.) en bevat :  

- Achter- en zijwanden, 250 cm hoog 
- Elektrische aansluiting, 1 multistekker 
- 3 halogeenspots 50W op rail 
- naambord 

 
Wij wensen er u attent op te maken dat de tentoonstelling van duiven in Stayen ten 
strengste verboden is tijdens de Nationale Dagen. 
 
Praktische informatie:  

Opbouw :  vrijdag 9 november 2018 vanaf 8u00 
Beurs :   vrijdag 9 november 2018 vanaf 13u30 
   zaterdag 10 november vanaf 10u00 
Afbouw :   zondag 11 november vanaf 8u00 

 
  

Affiche 

De mogelijkheid wordt aangeboden om de naam en het logo van uw firma te plaatsen op 
de affiche die wordt verdeeld aan alle duivenliefhebbersverenigingen.  De kostprijs 
bedraagt € 100,00 per advertentieruimte.  Specificaties hieromtrent worden u later 
medegedeeld. Gelieve uw voorkeur aan te duiden op het bijgevoegde formulier. 

 
Promotionele flyer 
Om de duivenliefhebbers aan te moedigen zo vroeg mogelijk naar Stayen te komen, 
schakelen wij de hulp  van de standhouders in.  Een flyer met kortings- of tegoedbonnen 
zal worden uitgedeeld aan de bezoekers die arriveren tussen 13u30 en 15u30 op vrijdag 
en  tussen 10u00 en 12u00 op zaterdag.  Wij rekenen erop dat de standhouders de 
liefhebbers iets aanbieden onder de vorm van een korting, een geschenk, een gratis 
product bij aankoop van een bepaald bedrag, …  De bon zou niet op de beurs zelf moeten 
worden ingewisseld, maar zal bvb een geldigheidsdatum van 2 maanden hebben.  Meer 
specifieke informatie hieromtrent ontvangt u na reservatie van een standruimte. 

 
Bijkomende informatie & reservatie :  
Voor bijkomende inlichtingen en het reserveren van uw stand, kan u contact nemen met 
Ingrid Elleboog : 

- telefonisch : +32 (0)25376211 
- per e-mail : nationaal@kbdb.be  of elleboog.i@kbdb.be  

HAAST U….   DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT ! 
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