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Onderwerp: Frans-Belgisch Eiland voor Fijnproevers op GOURMET SELECTION 2019 in het 
kader van het project Filière AD-T 

 

Geachte mevrouw, Geachte heer 

 

Een professionele beursdeelname heeft een groot aantal voordelen. Uw producten in de kijker zetten en 
nieuwe commerciële partners vinden, zijn ongetwijfeld de twee grootste drijfveren. Grijp deze kans bij 
uitstek om uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden in Frankrijk en neem deel aan een Franse vakbeurs.  

De partners van het project Filière AD-T, richting een duurzame, grensoverschrijdende voedingsketen, 
nodigen u uit om deel uit te maken van een Frans-Belgisch Eiland voor Fijnproevers. Het dorp groepeert 
Belgische en Franse bedrijven tijdens de voedingsbeurs GOURMET SELECTION in Parijs (FR), de Franse 
vakbeurs waar delicatessen centraal staan. 

Tijdens een korte maar krachtige tweedaagse plaatst u uw producten in de kijker. GOURMET SELECTION 
vindt plaats van zondag 22 t.e.m. maandag 23 september 2019 in het Parc des expositions de la Porte 
de Versailles, in Parijs. Met een gemeenschappelijke grensoverschrijdende Frans-Belgische stand 
promoten we op internationaal niveau de topproducten die onze regio’s kenmerken. 

Wij stellen u een all-inconcept voor, op maat van uw bedrijf:  
• volledig uitgeruste stand aan een sterk gereduceerde prijs,  
• toegang tot een gemeenschappelijke stockageruimte, 
• vermelding in de catalogus van het Eiland voor Fijnproevers. 

Dit Frans-Belgisch Eiland voor Fijnproevers, met een oppervlakte van ongeveer 200 m², bestaat uit 24 
modules voor bedrijven, 3 gemeenschappelijke stockageruimtes en een infostand Filière ADT. 

We kunnen u een stand aan een sterk gereduceerde prijs voorstellen dankzij de ondersteuning van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Waalse gewest, de provincie West-Vlaanderen en de 
projectpartners. 

U vindt in de bijlage van deze brief een overzicht van de voordelen voor deelname aan de GOURMET 
SELECTION en ons gedetailleerd aanbod. 

Interesse? Bezorg het inschrijvingsformulier ten laatste voor vrijdag 5 april 2019 om 12 uur ingevuld aan 
Anne PODVIN anne.podvin@agriculture-npdc.fr (Tél.+33321605786). 
 
Voor extra informatie neemt u contact op met uw lokale partner: 
 

 
 
Wij verzekeren u onze volledige medewerking. 

Vriendelijke groeten, 

 

Het team van het Frans-Belgisch Eiland voor Fijnproevers  

2018 

POM West-Vlaanderen  Anke ALLAERT  Tél.: +32 51 75 02 26  anke.allaert@pomwvl.be 

 
 
 

2018 

mailto:anne.podvin@agriculture-npdc.fr
mailto:anke.allaert@pomwvl.be
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Voorstelling GOURMET SELECTION 

 
GOURMET SELECTION viert in 2019 zijn tiende verjaardag. In tien jaar groeide de beurs uit tot een niet 
te missen vakbeurs voor delicatessen. Kwalitatieve en unieke producten worden op GOURMET SELECTION 
in de spotlights gezet voor inkopers van grote delicatessezaken, groothandelaars in nicheproducten, 
eigenaars van horecazaken… 
 
De Parijse beurs zet kwaliteit boven kwantiteit. Twee productieve beursdagen met 350 exposanten en 
uitzonderlijke producten: zoete en zilte zondes, alcoholische dranken, hippe en gezonde drankjes, fijne 
vleeswaren, verrassende spreads, eetbare bloemen…  
 
GOURMET SELECTION gaat er prat op alles in de rangen te hebben waar speciaalzaken naar op zoek zijn. 
Delicatessewinkels, wijnhandels, theehuizen, chocoladebars, grootwarenhuizen met een apart hoekje 
voor specialiteiten, hotels en restaurants… vinden alles wat ze nodig hebben op de beurs.  
 
GOURMET SELECTION 2018   

 257 exposanten 
 52% nieuwe of jonge bedrijven 
 20% Europese exposanten 
 13 Grands Prix Best Of verdeeld over 11 catégorieën 
 13 conferenties over uiteenlopende onderwerpen 
 Bezoekersprofiel:  

 4000 aankopers en aankoopbeïnvloeders 
 77 % met beslissingskracht 
 93 % Franse bezoekers, 7 % internationale bezoekers 
 Top 3 bezoekersprofielen : delicatessezaken 50%; detailhandel 30 % (wijnhandel, 

concept stores...); distributie 12,5 %. 

Meer info : www.salon-gourmet-selection.com  

 

GOURMET SELECTION 2019 / 22-23 september, Porte de Versailles, Parijs 

Waarom deelnemen?  

 Zet uw producten in de kijker voor detailhandelaars, chef-koks, delicatessezaken… 
 Stel uw producten en concepten voor in een sfeervol en kwalitatief kader. 
 Ontdek nieuwe marktspelers op zoek naar nicheproducten. 
 Breid uw actieradius uit en knoop een zakelijk gesprek aan met potentiële zakenpartners.  
 Bevestig uw imago bij de grote marktspelers en gespecialiseerde media. 
 Profiteer van de korte maar krachtige tweedaagse beursformule.  

 

  

http://www.salon-gourmet-selection.com/
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Aanbod en deelnamevoorwaarden Frans-Belgisch Eiland voor Fijnproevers 
 
Ons aanbod: 
We stellen u modules voor van 6 m² (3m breedte langs de wandelgangen), met 1 of 2 open zijden, 
gesitueerd in het Frans-Belgisch Eiland voor Fijnproevers (zie eilandenplan in bijlage). De exacte 
locatie op het beursplan wordt u later gecommuniceerd.  

De voorwaarden van deze twee tarieven worden op de volgende pagina voorgesteld (p.5) 

24 Modules van 6 m² Aantal open 
zijden" 

Tarif  (excl. 
BTW) 

Tarif (excl. 
BTW) 

14 modules van 6m² 2 1590 € 1190 € 

10 modules van 6m² 1 1200 € 800 € 

Zijn inbegrepen in de forfaitaire tarieven  en  : 

 UITRUSTING: een volledig uitgeruste "sleutel op de deur"-module omvat: 
 Tapijten vloerbedekking 
 Standmuren 
 Naam- en nummeraanduiding op de stand 
 1 baliemeubel (=comptoir) 
 2 hoge stoelen 
 2 lichtspots 
 1 stopcontact  

 LOGISTIEKE DIENSTEN : 
 inschrijvingskosten voor de beurs (ter waarde van €672 per bedrijf!) 
 het dagelijkse onderhoud van de stand; 
 toegang tot de gemeenschappelijke stockageruimtes om uw producten/materiaal op te 

bergen; 
 een gemeenschappelijke stroomaansluiting in de voorraadruimtes (2 stopcontacten per 

ruimte);  
 2 exposantenbadges;  
 1 parkeerkaart voor een auto voor de 2 dagen van de beurs (t.w.v. €31,62); 
 ondersteuning door het begeleidingsteam voor elke technische vraag. 
 verzekering 

 DIENSTEN MARKETING - NETWORKING:  
 1 uithangbord per bedrijf; 
 50 uitnodigingen voor GOURMET SELECTION op vraag van de bedrijven; 
 inschrijving van het bedrijf voor de catalogus van de beurs en de catalogus van het 

Eiland voor Fijnproevers 
 l’inscription de l'entreprise au catalogue du salon et au catalogue du Village Gourmet;  
 advies van het begeleidingsteam voor uw commerciële initiatieven. 

Zijn niet inbegrepen in het forfaitaire tarief  en  :  

 vervoer, montage, demontage van eigen bedrijfsgoederen; 
 specifieke inrichting van de standruimte van het bedrijf (rekening houdend met de 

afmetingen van de module); 
 extra verlengsnoeren en stekkerdozen om het materiaal van de stand aan te sluiten op 

de stroomvoorziening in de voorraadruimtes; 
 aanvullend meubilair voor de standjes (mogelijkheid om ter plaatse te huren); 
 de catering voor de exposanten. 

 
Ter illustratie : het normale tarief dat de beursorganisator aanrekent voor een basisstand 
‘Découverte’ van 6 m², loopt op tot ong. €3500 excl. BTW.  
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Toegang tot de speciale tariefvoorwaarden: 

 
Algemene deelnamevoorwaarden GOURMET SELECTION: 

Om exposant te zijn op de GOURMET SELECTION, moet het bedrijf actief zijn in de sector van fijne en 
verse voeding (zie sectoren op de website www.salon-gourmet-selection.com). GOURMET SELECTION 
behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren van wie de producten of diensten niet 
overeenkomen met de filosofie van de beurs 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor tarief  KMO:  

Komen in aanmerking voor onze diensten, de bedrijven: 

− met een vestiging in België, meer bepaald in de provincies West-Vlaanderen, Henegouwen, 
Namen of Luxemburg, of in Frankrijk, meer bepaald in de regio’s Hauts-de-France en Grand-Est; 

− die beantwoorden aan de KMO-status die is bepaald door de voorschriften van Verordening EG 
nr. 70/2001 van 12 januari 2001 (gepubliceerd in PB nr. L 010 van 13 januari 2001) van de 
Europese Commissie, bekend als “KMO-verordening”; aangevuld met de aanbeveling van de 
Europese Commissie van 6 mei 2003 (gepubliceerd in PB nr. L 124 van 20 mei 2003), meer bepaald 
met name in artikel 3 van de genoemde aanbeveling: 

 met een personeelsbestand van minder dan 250 personen; 
 met een omzet van minder dan 50 miljoen euro of een balanstotaal van minder dan 43 miljoen 

euro; 
 die onafhankelijk zijn, wat betekent dat 25 % van het kapitaal of van de stemrechten niet in het 

bezit mag zijn van een bedrijf, of gezamenlijk door meerdere bedrijven die niet beantwoorden 
aan de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen. 

 

Voorwaarden om te genieten van het tarief  ‘Jonge of Kleine Bedrijven’: 
Komen alleen in aanmerking om van deze promotie te genieten, de KMO’s: 

− met een vestiging in België, meer bepaald in de provincies West-Vlaanderen, Henegouwen, 
Namen of Luxemburg, of in Frankrijk, meer bepaald in de regio’s Hauts-de-France en Grand-Est; 

− die beantwoorden aan de volgende criteria: 
 minder dan 5 jaar geleden opgericht; 
 of met een personeelsbestand van maximaal 5 personen; 
 en die voor de eerste keer deelnemen aan GOURMET SELECTION 

 

Financiële steun: 

We kunnen u een stand aan een sterk gereduceerde prijs voorstellen dankzij de ondersteuning van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, van het Waalse gewest, van de provincie West-Vlaanderen 
en de projectpartners van Filière AD-T die het Eiland voor Fijnproevers organiseren. 

 

Gelieve er rekening mee te houden dat de steun die u ontvangt in het kader van deze actie, mogelijks valt onder ontvangen staatssteun 
(de-minimisverordering).  
 
Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun en  
Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector 
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Reglement van het Eiland voor Fijnproevers, gekoppeld aan de inschrijving: 
 

1. De inschrijving is pas geldig vanaf de ontvangst van het bijgevoegde inschrijvingsformulier met 
datum en handtekening (en is pas definitief na de betaling van de factuur). 

 
Uw inschrijving zal worden bevestigd na afloop van het overleg van het organisatiecomité eind 
april 2019. 

 
2. Gezien het beperkte aantal modules zijn de selectiecriteria voor de toewijzing van de 

standjes: 
  

 eerste deelname aan GOURMET SELECTION; 
 de volgorde van ontvangst van de gedateerde en getekende inschrijvingsformulieren, 

met de datum en het uur van de e-mail als bewijs;   
 geen onderlinge concurrentie tussen de tentoongestelde producten; 
 overleg van het organisatiecomité. 

 
3. Een bedrijf kan niet meer dan een module reserveren.  
 
4. Naargelang de ontvangen inschrijvingen, behouden wij ons het recht voor om onze deelname aan 

de beurs op te schorten of de ruimte en de voorgestelde modules te herschikken. 
 
5. Met het inschrijvingsformulier in de bijlage verbindt het bedrijf zich ertoe om: 
 

a. het reglement van de organisator van de beurs in Comexposium na te leven voor 
(montage), tijdens en na (demontage) de beurs; 

b. aanwezig te zijn bij de stand tijdens de volledige duur van de beurs; 
c. zijn stand in een brandschone staat te houden tijdens de volledige duur van de beurs en 

afval en andere materialen weg te ruimen onmiddellijk na het sluiten van de beurs;  
d. de factuur voor de deelname ten laatste 31 mei 2019 te betalen. 
 

6. In het geval van afzegging na de inschrijving, blijven alle kosten gemaakt door de organisatie 
verschuldigd en moeten die worden uitbetaald. 

 
 

 
 



 

 

7 

Illustratie van de 25 standen in het Frans-Belgisch Eiland voor Fijnproevers: 
 
2 eilanden van 60m² met elk 8 standen:  

• 4 standen van 6m² en 2 open zijden 
• 4 standen van 6m² en 1 open zijde 
• 1 gemeenschappelijke stockageruimte van 12m² bereikbaar vanuit 2 standen : 

  

1 eiland van 54m² met 6 standen :  

• 4 standen van 6m² en 2 open zijden 
• 2 standen van 6m² en 1 open zijde 
• 1 gemeenschappelijke stockageruimte van 12m² bereikbaar vanuit de gang 

 

1 eiland van 18m² met 3 standen, zonder stockageruimte:  

 

De exacte locatie op het beursplan wordt u later gecommuniceerd. 
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Voorinschrijvingsformulier voor het Frans-Belgisch Eiland voor Fijnproevers op 
GOURMET SELECTION 2019 

 
Gedateerd en ondertekend terug te bezorgen via: anne.podvin@agriculture-npdc.fr en 

anke.allaert@pomwvl.be voor vrijdag 5 april 2019 om 12 uur. 
 

 Ik wil graag exposeren op GOURMET SELECTION 2019 et wil reserveren (kruis gewenste keuze aan): 
Een module van 6m², 2 open zijden 

 €1590 e.BTW (tarief ‘KMO’) 

 €1190 e.BTW (tarief‘jong/klein bedrijf’) 

Een module van 6m², 1 open zijde 

 €1200 e.BTW (tarief ‘KMO’) 

 €800 e.BTW (tarief‘jong/klein bedrijf’) 

 
 Ik ben op de hoogte van de speciale tariefvoorwaarden van het Eiland voor Fijnproevers en ik 

verklaar dat ik binnen de tariefvoorwaarden val die ik hierboven heb aangegeven; 
 Ik ben op de hoogte van en ik verbind mij ertoe het reglement van het Eiland voor Fijnproevers en 

GOURMET SELECTION dat is gekoppeld aan mijn inschrijving na te leven; 
 Door in te schrijven gaat u akkoord dat uw gegevens worden bewaard en gebruikt door de partners 

van Filière AD-T om de inschrijving op een goede manier te verwerken. Door deel te nemen aan dit 
evenement verklaart u zich akkoord dat er beeldmateriaal van u kan genomen en verspreid worden 
voor publicitaire doeleinden. U kan op elk moment contact opnemen met info@100procentwest-
vlaams.be om beeldmateriaal te laten verwijderen. 

 Ik heb interesse om informatie te ontvangen over de activiteiten die in het kader van het project 
Filière AD-T worden ontwikkeld voor bedrijven. 

Bedrijf: ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

Bedrijfsactiviteit/Voorgesteld(e) product(en): 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

Verantwoordelijke:  Mevrouw  De heer ……………………………………………….………………………….(Naam, Voornaam) 

Functie: …………………………………………………………………………………….………………………..……………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.: …………………………………………………...…………………………………………………………………………….………………………………..…………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..… 

Website: www. ………………………………………………………..………………………………………………….………………………………………………..… 

Facebookpagina: …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

Btw-nummer : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..… 

Opgericht in ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

Naam van de contactpersoon voor de opvolging van het dossier: …………………………………………….……………………… 

Tel.: ………………………………………..……………………………………… Gsm: …………………………………..……………………..……(verplicht) 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Opgemaakt in …………………………, op …………………………… 
Handtekening en stempel van het bedrijf (verplicht): 

mailto:anne.podvin@agriculture-npdc.fr
mailto:anke.allaert@pomwvl.be

