
Informatie voor standhouders en sponsoren: 
 

 

Seminar: Parkeergarages: Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit 

Donderdag 8 december 2022 van 12.00 tot 18.00 uur, Eenhoorn Meeting Center te Amersfoort. 

Doelgroepen: 

Deze middag is vooral van belang voor eigenaren, beheerders en exploitanten van bestaande 

parkeergarages en voor asset- en propertymanagers die parkeergarages in hun portefeuille hebben.  

Zij krijgen tijdens deze middag een inkijk in de veranderingen die voor bestaande parkeergarages 
nodig zijn om aan de snel veranderende eisen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit te kunnen 
blijven voldoen. De middag is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking van Vexpan met 
partijen die zijn vertegenwoordigd in het BetonOnderhoudsPaviljoen (samenwerkingsverband van 
diverse brancheorganisaties in de vastgoedonderhoudsector). 
  
Voor deze middag hebben verschillende betrokken organisaties in de vastgoed- en de 
beleggingssector aangegeven uitnodigingen onder hun leden te zullen verspreiden. Dit zijn onder 
meer Vexpan, CROW, GNMI, NEPROM, IVBN, NEVAP, NSVV, VBR, VABOR, VLB  en het Kenniscentrum 
Kathodische Bescherming. 

Mogelijkheid voor standhouders: 

Voor een beperkt aantal bedrijven of leveranciers die deze middag willen ondersteunen is er een 
gelegenheid om in de benedenfoyer van Studio33 (zie bijlage) een kleine stand in te richten waar zij de 
deelnemers vóór, tijdens en na de lezingen (borrel) verder kunnen ontmoeten. Hiervoor zal per bedrijf 
een ruimte van circa 2,0 tot 2,5 m1 breed en circa 1,0 m1 diep, beschikbaar zijn die kan worden gevuld 
met een eigen display. Eventueel zijn ook tafels (0,8x1,5 m1) beschikbaar. 

De kosten daarvan bedragen: 

- Voor bedrijven die lid zijn Vexpan of van één van de bij het BOP (BetonOnderhoudsPaviljoen) 
aangesloten organisaties (VBR, VABOR, VLB, Kenniscentrum Kathodische Bescherming): 

€ 850,00 excl. btw (inclusief 2 toegangskaarten) 

- Voor bedrijven die geen lid zijn Vexpan of van één van de bij het BOP 
(BetonOnderhoudsPaviljoen) aangesloten organisaties: 

€ 1.050,00 excl. btw (inclusief 2 toegangskaarten) 

Andere mogelijkheden voor sponsoring: 

Wilt u op een andere wijze dan middels een kleine stand dit seminar actief ondersteunen, neem dan 
contact op met de organisatie (zie onder). 

Contactadres organisatie: 

Indien u in één van bovenstaande opties geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Annelies 
Zijp (info@vbr.nl) of Femke Kuipers (femke@vexpan.nl).  

 

Bijlage: plattegrond benedenfoyer Studio33, Eenhoorn Meeting Center te Amersfoort  
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Sfeerimpressies benedenfoyer Eenhoorn Meeting Center 

circa 20,0 meter

Locatie voor standjes:

Tafels 0,8x1,8 m of ruimte 1,0x2,2 m

Locaties banners/vlaggen

(organisatie)

Zone t.b.v. tafels met broodjes / koffie e.d.
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