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1 WAAROM PARTICIPEREN? 

Waar moet u naartoe als u actief bent in digitale transformatie? 

Waar ontmoet u de juiste mensen van de verschillende lokale, Vlaamse en federale overheden? 

Waar vindt u de belangrijkste spelers op de markt van de digitalisering? 

Waar breidt u uw netwerk uit? 

Waar ontmoet u nieuwe en bestaande klanten? 

Waar kan u de meest interessante infosessies ontdekken? 

Waar blijft u up to date inzake de digitale overheid? 

Waar kijken meer dan 2500 bezoekers elk jaar naar uit? 

 

Simpel: 

De Trefdag Digitaal Vlaanderen 2022, #TDV22, op 22 september.  
Hét grootste govtech event in Vlaanderen! 
 

Mis deze opportuniteit niet en zorg dat u er bij bent in 2022!  

 

Alle info vindt u op https://www.vlaanderen.be/trefdag-digitaal-vlaanderen. Deelnemers, sprekers en 
standhouders kunnen zich inschrijven vanaf juni. Deelname is gratis, registratie is verplicht. 

2 WIE ZIJN ONZE DEELNEMERS? 

In 2021 mochten we, ondanks 
beperkende Corona-maatregelen, 
2003 effectieve deelnemers 
verwelkomen. 

Hiernaast vindt u een overzicht van 
de sectoren waarin zij actief zijn. 

 

 

  

https://www.vlaanderen.be/trefdag-digitaal-vlaanderen
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3 NIEUWE LOCATIE 

Flanders Expo - https://www.flandersexpo.be/  

Maaltekouter 1, 9051 Gent 

Hal 8: beursvloer, catering en break-out sessies  

Het online standenplan wordt regelmatig geactualiseerd. 

Hal 7: plenaire infosessies en nocturne  

 

Op- en afbouw 

Opbouw externe standenbouwers:  20 september van 14u tot 20u  

21 september van 8u tot 18u 

 

Inrichting standen:    21 september 8u tot 18u 

 

Afbouw:     22 september 18u tot 24u  

De stand kan niet vroeger afgebouwd worden. 

     23 september: enkel nog ophalingen mogelijk tussen 8u en 10u 

 

Bereikbaarheid  
De snelste weg naar Hal 8 van Flanders Expo loopt via afrit 5 op The Loop. 
 

De standenbouwers en standhouders volgen de wegwijzers naar Parking PA1. 

Onze stewards zullen jullie hier verder bij helpen. 

 

De bezoekers volgen de wegwijzers naar Parking PA3 en PA4. 

 

Ontdek de toegankgelijkheid van de uitgebreide site via https://www.flandersexpo.be/bereikbaarheid-en-
parking/.  

 

https://www.flandersexpo.be/
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1649687528/Grondplan_TDV22_V1104A_c2kurg.pdf
https://www.flandersexpo.be/bereikbaarheid-en-parking/
https://www.flandersexpo.be/bereikbaarheid-en-parking/
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4 REGISTRATIE 

Alle standhouders, sprekers en deelnemers dragen een badge tijdens de Trefdag.  

Registratie zal mogelijk zijn vanaf juni 2022. 

Na registratie ontvangt u een bevestiging via e-mail. Kort voor het event ontvangt u op datzelfde e-mailadres 
uw persoonlijke toegangscode. Die hebt u nodig om vlot binnen te kunnen. 

Zonder badge kan niemand de zaal betreden. 

 

Het aantal standhouders per organisatie is niet beperkt. Registratie op voorhand is wel verplicht: 

- tot 31/08/2022 garanderen wij u een ticket, ook als het event tegen dan reeds volzet is. 

- vanaf 01/09/2022 is registratie enkel mogelijk indien er plaats is. Als het event volzet is, kan er vanaf dan ook 
geen standbemanning meer worden ingeschreven. 

 

Registreer dus tijdig de standbemanning! 

5 COMMUNICATIE 

We communiceren over de Trefdag Digitaal Vlaanderen #TDV22 via verschillende kanalen. U kan uw klanten 
en contacten ook uitnodigen.  

Maak gebruik van ons beeldmateriaal om de Trefdag verder naar uw klanten te promoten. 

Alle informatie over de Trefdag: https://www.vlaanderen.be/trefdag-digitaal-vlaanderen  

Banners kan u onderaan op deze pagina vinden.  

De website wordt regelmatig geactualiseerd. 

6 CATERING 

Koffie, thee en water worden gedurende de hele dag gratis aangeboden aan de standhouders en bezoekers.  

Er is ook voor iedereen een gratis afsluitende receptie voorzien. 

 

Het aantal geregistreerde standhouders dat recht heeft op een gratis broodjeslunch op de stand is gelimiteerd 
tot 2 personen voor een basisformule of start up, 4 personen voor een businessformule. Voor grotere standen 
wordt dit berekend in verhouding tot de oppervlakte van de stand.  

Voor de bezoekers is de lunch betalend. 

 

Niet-betalende catering verdelen op de eigen stand moet besproken worden met Act Events. Alcohol mag 
slechts geschonken worden na de start van de afsluitende receptie om 16u30. 

 

https://www.vlaanderen.be/trefdag-digitaal-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/trefdag-digitaal-vlaanderen/informatie-voor-standhouders
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7 NOCTURNE 

Om de Trefdag af te sluiten wordt een nocturne georganiseerd. Tijdens de nocturne worden de Vlaanderen 
Digitaal awards uitgereikt. 

 

In een digitale samenleving evolueren technologieën razendsnel. Het is essentieel dat bedrijven en 
organisaties in staat zijn om snel in te spelen op bedreigingen en kansen die gepaard gaan met een digitale 
transformatie. Digitaal Vlaanderen wil meebouwen aan een digitaal succesvol Vlaanderen dat vlot inspeelt op 
kansen en uitdagingen.  
We organiseren daarom de wedstrijd “Vlaanderen Digitaal”. Er worden drie awards uitgedeeld waarmee we 
bedrijven, overheden en organisaties belonen die bijdragen aan een succesvolle digitale transformatie van 
Vlaanderen. Hierbij zetten we ook goede praktijken in de kijker en hopen anderen te inspireren. Samen maken 
we van Vlaanderen een digitaal succes.  
   
Welke awards delen we uit?   

• Meest innovatieve project 
• Meest inclusieve project 
• Meest duurzame project 

 

Alle ondernemingen, overheidsinstanties en lokale besturen kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De 
ingediende projecten moeten een link hebben met de overheid. De bekendmaking vindt plaats tijdens de 
Nocturne van Digitaal Vlaanderen in Hal 7 van Flanders Expo.  

 

Business partners hebben recht op 2 tickets voor de nocturne. 

Extra tickets kunnen aangekocht worden aan €300,00 excl. btw per ticket. 

Meer communicatie over de wedstrijd volgt eind april en alle informatie over de nocturne zal midden juni 
gecommuniceerd worden. 
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8 MOGELIJKHEDEN VOOR STANDHOUDERS 

8.1 FORMULES 

Er zijn dit jaar vier verschillende formules: Basis, Non-profit, Business en Start-up: 

 

Basis Business  

Stand 9 m² (3x3m) 

- vermelding op webpagina TDV22 

- vermelding in het programmaboekje 

- gebruik leadscan systeem (QR-code)  

- food & drinks voor 2 standhouders 

Stand 18 m² (6x3m) 

- logo op webpagina TDV22 

- logo in het programmaboekje 

- gebruik leadscan systeem (QR-code) 

- food & drinks voor 4 standhouders 

  

- mogelijkheid om tickets voor de nocturne te 
kopen (€300,00 excl. btw per ticket)  

- incl. 2 tickets nocturne 

- mogelijkheid om extra tickets voor de 
nocturne te kopen (€300,00 excl. btw per 
ticket) 

  

- 2 parkeerplaatsen op de exposantenparking - 4 parkeerplaatsen op de 
exposantenparking 

 

  

  

                       €2.750 (excl. btw)   
     Non-profit    €1.375 (excl. btw) 

 
€6.250 (excl. btw) 

 

Start-up 

Wilt u als start-up aanwezig zijn op de beurs of in het programma? Neem contact op met Sandbox Vlaanderen 
en we bekijken hoe u erbij kan zijn. 

 

 

 

mailto:marcom@digitaal.vlaanderen.be?subject=Deelnemer%20Start%20up%20TDV21
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8.2 STANDINRICHTING EN EXTRA’S 

Voor de opbouw en de inrichting van de beursstanden werken wij samen met Act Events. 

Afbeeldingen van de verschillende standtypes vindt u in de catalogus.  

U vindt er ook de contactgegevens voor het bestellen van de standinrichting zoals meubilair, beeldschermen, 
planten en meer. 

 

Inclusief voor elke stand: 

- Achterwand en zijwandjes (max. 1m) in witte panelen. Hoekstanden hebben geen zijwand aan de open 
hoek.  

- Tapijt (antraciet) 

- Schoonmaak 

- Basis elektriciteit: 1.800 Watt, contactdoos met 3 stopcontacten 

- Gebruik leadscan systeem op basis van VCard QR-code bezoeker 

- Basis wifi connectie 

- Catering voor standhouders (zie p. 7 - catering) 

 

Meubilair, planten en audiovisueel-materiaal 
Meubilair, planten en audiovisueel materiaal kunnen besteld worden via onze partner, Act Events. 

U vindt de catalogus op onze website. 

Deadline: alle materialen dienen voor 5 september 2022 besteld te worden! 

 

Elektriciteit 
Per stand voorzien we standaard 1.800 Watt, met een contactdoos met 3 stopcontacten. Extra aansluitingen 
kunnen bijbesteld worden via tdv@act-events.com . 

 

Geen enkele schadevergoeding kan van Digitaal Vlaanderen worden geëist in geval van stroompanne en/of 
onderbreking.  

  

http://www.act-events.com/
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1649688010/Catalogus_standinrichting_Act_Events_ywldvw.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1649688010/Catalogus_standinrichting_Act_Events_ywldvw.pdf
mailto:tdv@act-events.com
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Internet 

Basis wifi is gratis voor alle standhouders. Login en paswoord worden kort voor het event gecommuniceerd via 
e-mail. Dit is een onbeveiligd netwerk. Het is mogelijk dat je de veiligheidsinstellingen van uw computer 
hiervoor moet aanpassen. 

OPGELET: voor zware online toepassingen of grote downloads volstaat deze wifi connectie niet. Een zwaardere 
wifi-connectie of bekabeld internet kan rechtstreeks besteld worden via https://flandersexpo.citymesh.com/. 

 

Buitenstand  
Communicatie, promovoertuig of buitenstand voor Hal 8 is te bespreken op maat.  

Contacteer ons via tdv@act-events.com.  
 

Extra visibiliteit 
Bedrijven die extra in de spotlight willen staan, hebben volgende exclusieve opties: 

• Extra zichtbaarheid en aanwezigheid tijdens de nocturne 

• Extra vermelding in de Trefdagbrochure 

• Flyeren aan de ingang 

• Verzorging van een cateringmoment of sponsering van een bar 

• Naamsvermelding op badges en/of lanyards 

• LED-reclame aan ingang 

• Bestickering van 4 spiegels in de toiletten  

• Vlaggen aan de ingang 

• Aankleding van/ visualisatie in de gang tussen Hal 8 (beursruimte) en Hal 7 (plenaire sessie en 
nocturne) en de uitgang na de nocturne (via Hal 8) 

 

Neem contact op met tdv@act-events.com om de mogelijkheden te bespreken. 

 

  

https://flandersexpo.citymesh.com/
mailto:tdv@act-events.com
mailto:tdv@act-events.com
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9 PARTNERSHIPREGLEMENT  

9.1 ALGEMEEN 

Op initiatief van het agentschap Digitaal Vlaanderen vindt op 22 september 2022 de Trefdag Digitaal 
Vlaanderen plaats met aansluitend een nocturne. 

De Trefdag gaat door in het Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent. De Trefdag opent zijn deuren voor de 
bezoekers om 8u. Standhouders kunnen de zalen betreden vanaf 7u30. De Trefdag eindigt om 18u. 

De nocturne start om 18u en gaat door in Hal 7 van Flanders Expo. 

9.2 INSCHRIJVINGEN STANDS 

Als standhouder is het mogelijk om een standplaats te huren op de Trefdag Digitaal Vlaanderen. De toelating 
als partner is persoonlijk, niet overdraagbaar en onvervreemdbaar. 

Als u een stand wenst, reserveert u deze met dit registratieformulier dat u oplaadt via deze site. Op de 
webpagina van de Trefdag vindt u ook het standenplan met de beschikbare standplaatsen. 

 

Alle inschrijvingen verlopen via Digitaal Vlaanderen. Na goedkeuring door Digitaal Vlaanderen wordt dit 
doorgegeven aan de eventpartner Act Events. Zij volgen dit verder op en bevestigen uw deelname per mail.  

De facturatie zal rechtstreeks via Act Events verlopen. Bij bevestiging van de standruimte krijgt u een factuur 
opgestuurd, die binnen de 30 dagen betaald moet worden.  

Alle extra’s en standinrichtingen dienen ten laatste voor 5 september bijbesteld te worden en voor 22 
september betaald te zijn.  

9.3 DRUKWERK 

Elke standhouder moet binnen zijn eigen standruimte blijven bij het verspreiden van drukwerk. Folders mogen 
enkel uitgedeeld worden aan de eigen stand. Er mogen geen folders op de tafels gelegd worden die niet in de 
standruimte staan (buffet, onthaal, cateringtafels, …).  

9.4 OVERMACHT EN ANNULERINGEN 

Gevolgen COVID-19 

Wanneer Digitaal Vlaanderen oordeelt dat de veiligheid van de bezoekers en de standhouders niet 
gegarandeerd kan worden ingevolge de COVID-19 of een andere pandemie, kan de organisatie ten laatste op 1 
september 2022 beslissen om de Trefdag Digitaal Vlaanderen te annuleren en te verplaatsen naar een later 
tijdstip. 

Digitaal Vlaanderen of Act Events kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Trefdag als gevolg van 
een pandemie moet worden uitgesteld, afgelast of vroegtijdig afgesloten. 

Alle gemaakte afspraken en overeenkomsten worden behouden en overgeplaatst naar de nieuwe datum. 

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1649685486/Inschrijving_standen_TDV22_dcra8c.pdf
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/Show/CfDJ8FqYk35OHn9Foh5jcpBYu2UCbuzgZDdA7tpyYZLscvY4LFBxFmWuAjTJnMr8bZFZO7-uQgEnypCFXj8uUdy6KaIVHIXcjD2icTfpEM2UBoK855Nb1nZ8CqXH6V_SkR2gT_1o11dBmfkECF1ULqs0PUI_FLTivT6H5bcvsn0sbXtN39MaSb5BPJ0VaJTIXuoGO6am%2FC3V9NEScT3wUy1WMCwzT9yuvRzdJBWRy54YbHPrx?path=TDV-Standhoudersdossier
https://www.vlaanderen.be/trefdag-digitaal-vlaanderen/informatie-voor-standhouders
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1649687528/Grondplan_TDV22_V1104A_c2kurg.pdf
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Overmacht 

Digitaal Vlaanderen of Act Events kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Trefdag als gevolg van 
overmacht moet worden uitgesteld, afgelast of vroegtijdig afgesloten. Als overmacht wordt beschouwd 
oorlog, opstand, staking, manifestatie, brand, ontploffing of om het even welke situatie die zich voordoet 
onafhankelijk van de wil van de organisatoren. 

 

Annulering door standhouder 

Als de standhouder zijn standplaats wil annuleren om een andere reden dan overmacht, dan dient de 
standhouder de volgende tarieven te betalen: 

• Annulering tot 15/06/2022: 15% van de kostprijs van de gekozen formule wordt aangerekend 

• Annulering van 16/06/2022 tot 15/08/2022: 50% van de gekozen formule wordt aangerekend. 

• Annulering na 15/08/2022: 100% van de kostprijs van de gekozen formule wordt aangerekend. 

9.5 VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID 

Flanders Expo/ Easy Fairs beschikt over een verzekering objectieve aansprakelijkheid ‘ontploffing en brand’. 
Digitaal Vlaanderen adviseert haar standhouders om zelf een verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ aan te 
gaan gedurende de duur van het evenement.  

9.6  VERBINTENIS  

De standhouder verbindt zich formeel tot het naleven van alle clausules van het huidige reglement. 
Betwistingen met betrekking tot de interpretatie van de reglementaire bepalingen en de bijzondere richtlijnen 
van de organisatie van de Trefdag Digitaal Vlaanderen worden beslecht door Digitaal Vlaanderen. 

Indien nodig is de rechtbank van Gent bevoegd voor eventuele geschillen. 

10 CONTACTPERSONEN  

Voor vragen over de Trefdag kunt u steeds terecht bij het Trefdagteam via tdv@act-events.com.  

Problemen op de Trefdag zelf dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de infobalie bij het onthaal.  

In de week voor de Trefdag communiceren we concrete contactgegevens aan alle standhouders. 

 

mailto:tdv@act-events.com
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Digitaal Vlaanderen 

 

Hoofdzetel 

Havenlaan 88, 1000 Brussel 

Regionale zetel 

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent 

+32 (0)9 276 15 00 

 

https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen   

digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be  

https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen
mailto:digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

