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Onderwerp : Frans-Belgisch Biodorp voor Fijnproevers op NATEXPO  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 voor bioproducten.  

 
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 Biodorp 
voor Fijnproevers. Het dorp groepeert Belgische en Franse bedrijven tijdens de 
voedingsbeurs NATEXPO in Paris Nord Villepinte (FR), het internationale trefpunt voor 
biologische voedingsproducten.  

 
Tijdens deze driedaagse vakbeurs plaatst u uw producten in de kijker van zondag  
20 t.e.m. dinsdag 22 oktober 2019 in het Parc des expositions van Paris Nord Villepinte. 
Met een gemeenschappelijke grensoverschrijdende Frans-Belgische stand 
promoten we op internationaal niveau de bioproducten 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 beurscatalogus en de catalogus van het Biodorp voor 

Fijnproevers. 
 

Dit Frans-Belgisch Biodorp voor Fijnproevers, met een oppervlakte van ongeveer 
80m², bestaat uit 7 modules voor bedrijven, een aantal gemeenschappelijke 
stockageruimtes en een infostand Filière AD-T. 

 
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 NATEXPO en ons gedetailleerd aanbod. 

 
Interesse ? Bezorg het inschrijvingsformulier ten laatste voor vrijdag 19 april 2019 om 
12 uur ingevuld aan Anne PODVIN– Tél. +33 3 21 60 57 86 - anne.podvin@agriculture-npdc.fr. 

 
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 Biodorp voor Fijnproevers 
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1 000 verwachtte exposanten voor  NATEXPO 2019. 
Bent u een van hen? 

  Voorstelling biovakbeurs NATEXPO  

 
De vakbeurs NATEXPO speelt in op de voortdurend 
veranderende behoeftes en evoluties van de 
consumptiemarkt en zoekt naar innovaties, trends, 
informatie, oplossingen en diensten om beter de vraag 
van de consument te beantwoorden. 
   

 
 

 
 

NATEXPO / Bilan 2017 
 

 850 exposanten (+50% in vergelijking met 2015) 
 exposanten uit 31 landen 
 Bezoekers uit 75 landen 
6 beurssectoren: Voeding, Supplementen, Cosmetica en hygiëne, Ingrediënten en 

grondstoffen, Diensten en Materialen voor bedrijven, Diensten en materiaal voor in huis.  
 5 dorpen voor kleine bedrijven en starters : La pépinière bio, le village des Innovations 

Cosmétiques, Epure, Le Lab et Le Village des Vins 
 

Bezoekersprofielen:  
14 800 bezoekers (+23% in vergelijking met 2015) 
Top 5 bezoekersprofielen: Detailhandel gespecialiseerd in bio 28%, Grootwarenhuizen 16%, 

Fabrikanten en verwerkers 15%, Grossisten en invoerders 12%, Gezondheid (labo, apotheek, 
ziekenhuis…) 8%. 
Bron : natexpo.com 

 
NATEXPO 2019 / 20-22 oktober 
Parc des expositions, Villepinte Paris Nord 

 

Waarom deelnemen ? 
• Promoot uw producten bij de belangrijkste afnemers van speciaalzaken, grootwarenhuizen, 
fabrikanten en grossisten.  
• Leg contacten met meerwaardezoekers die actief op zoek zijn naar nicheproducten met een hoge 

toegevoegde waarde. 
• Boost uw verkoop en sluit deals met nieuwe zakenpartners.  
• Bevestig uw bedrijfsimago bij belangrijke marktspelers en vaktijdschriften of andere 
professionele media. 
• Profiteer van dit krachtig driedaags format, van zondag t.e.m. dinsdag.  
• Maak deel uit van de barometer voor de biotrends van morgen. 
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   Aanbod en deelnamevoorwaarden Frans-Belgisch Biodorp voor Fijnproevers 

ONS AANBOD : 
We stellen u modules voor van 9,12 of 16 m² (min. 3m breedte langs de wandelgangen), met 1 
of 2 open zijden, gesitueerd in het Frans-Belgisch Biodorp voor Fijnproevers.  

 
7 INGERICHTE MODULES  Aantal open 

zijden 
Tarief (HTVA) 

4 modules van 9m² 1 1700€ 

2 modules van 12m² 2 2300€ 

1 module van 16m² 2 3100€ 

 
ZIJN INBEGREPEN IN HET FORFAITAIR TARIEF : 

 

  UITRUSTING een volledig uitgeruste "sleutel op de deur"-module omvat: 
• Tapijten vloerbedekking 
• Houten standmuren 
• 1 baliemeubel 
• 2 stoelen 
• 1 vuilbak 

 
  LOGISTIEKE DIENSTEN  

• inschrijvingskosten voor de beurs (ter waarde van €385 per bedrijf) 
• Dagelijks onderhoud van de stand  
• Toegang tot de gemeenschappelijke stockageruimtes om uw producten/materiaal op te bergen  
• Een gemeenschappelijke stroomaansluiting in de voorraadruimtes (3 stopcontacten in totaal) 
• 2 exposantenbadges 
• Verplichte verzekering 

  DIENSTEN MARKETING - NETWORKING  

• Uitnodigingen voor NATEXPO om uit te delen aan contacten (gratis et ongelimiteerd) 
• Inschrijving van het bedrijf in de beurscatalogus en de catalogus voor het FR-BE Biodorp 
• Advies van het begeleidingsteam voor uw commerciële initiatieven 
• Deelname aan zakelijke ontmoetingen 

 
ZIJN NIET INBEGREPEN IN HET FORFAITAIR TARIEF: 

• 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. 
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Ter illustratie : het normale tarief dat de beursorganisatie aanrekent voor een basisstand 9m², loopt op 
tot ong. €6000 excl. BTW. De projectpartners van Filière AD-T betalen 2/3de van uw standprijs. 



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 

  Toegang tot de speciale tariefvoorwaarden  
 

Algemene deelnamevoorwaarden NATEXPO: 

Om exposant te zijn op NATEXPO moeten de bedrijfsactiviteiten stroken met de positionering 
van de beurs. NATEXPO behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren van wie de 
producten of diensten niet overeenkomen met de filosofie van de beurs. 

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 Biodorp voor 
Fijnproevers organiseren 

 

 
 

Reglement van het Biodorp 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 standen: 
a. Eerste deelname aan NATEXPO ; 
b. de volgorde van ontvangst van de gedateerde en getekende inschrijvingsformulieren, met de 

datum en het uur van de e-mail als bewijs;   
c. geen onderlinge concurrentie tussen de tentoongestelde producten; 
d. beslissing 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 SPAS Expositions 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 aan de 
beursorganisator SPAS  Organisation. Te betalingsmodaliteiten worden u snel 
gecommuniceerd.  

6. In het geval van afzegging na de inschrijving, blijven alle kosten gemaakt door de organisatie 
verschuldigd en moeten die worden uitbetaald. 
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  Illustratie van het Frans-Belgisch Biodorp (8 standen)  

 
Een eiland van 84m² bestaand uit 8 standen : 
• 1 stand van 8 m² en 2 open zijden (infostand Filière AD-T) 
• 4 standen van 9 m² en 1 open zijde 
• 2 standen van 12 m² en 2 open zijden 
• 1 stand de 16 m² en 2 open zijden 
• 3 stockageruimtes  

 
 

HET FRANS-BELGISCH BIODORP IN HET HART VAN DE NATEXPO-BEURS: 

 
 

Frans-Belgisch Biodorp 
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Intekenen voor deze B2B ontmoetingen kan op het exposantenportaal 

  Les Rendez-Vous d’Affaires Natexpo  
 

Natexpo helpt haar exposanten drie dagen lang interessante Business Meetings inplannen. Standbezoeken, een 
gesprek met een exportadviseur, gematchte ontmoetingen met aankopers… 

 
In het Centre d’Affaires, maken producenten kennis met aankopers van detailhandelszaken, 
grootwarenhuizen, horeca, grootkeukens, farmacie…  

 

 
Deze gratis dienst is exclusief voorbehouden voor exposanten van Natexpo. De ontmoeting kan 
in het Centre d’affaires plaatsvinden of op uw eigen stand. Zo’n afspraak is de ideale gelegenheid 
om uw producten een-op-een voor te stellen aan de juiste contactpersoon.  

Hoe ? Registreer u na uw inschrijving op het exposantenportaal en geef aan welk type aankoper 
u wil ontmoeten. Natexpo regelt de rest en stelt u een planning voor.  

 
Meerwaarde voor de aankoper: 

• Tijdswinst 
• Gerichte en voorbereide gesprekken  
• VIP-behandeling  

 

Meerwaarde voor de exposant : 

• Sourcing : Natexpo zoekt voor u vanaf augustus de geschikte contacten en stelt hen een afspraak 
met u voor. 
• Kwaliteit : Aankopers geven vooraf hun verwachtingen door. Een goede voorbereiding van 
zowel de aankoper als de producent zorgen voor een kwalitatief gesprek. 
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Gedateerd en ondertekend terug te bezorgen via: anne.podvin@agriculture-npdc.fr en 
anke.allaert@pomwvl.be voor vrijdag 19 april 2019 om 12 uur. 

 
 

 Ik wil graag exposeren op NATEXPO 2019 et wil reserveren (kruis gewenste keuze aan): 
 

Een module van 9m² 
1 open zijde 

Een module van 12m²  
2 open zijden 

Een module van 16m² 
2 open zijden 

 €1700 excl. BTW  €2300 excl. BTW  €3100 excl. BTW 

 
 Ik ben op de hoogte van de speciale tariefvoorwaarden van het Biodorp 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 Biodorp voor 
Fijnproevers en NATEXPO 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): 
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Voorinschrijvingsformulier Frans-Belgisch Biodorp voor Fijnproevers 
NATEXPO 2019 
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Partenaires : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional : 
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