
 

 

Openingstijden Bio-beurs 2019 | 23 januari 11.00 - 21.00 uur | 24 januari 10.00 - 19.00 uur 

 
Bio-beurs, dé biologische vakbeurs 

De Bio-beurs is de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de 
biologische landbouw, voeding, cosmetica en techniek. De beurs vindt elk 
jaar in januari plaats, in de IJsselhallen in Zwolle. Sinds 2015 wordt de Bio-
beurs georganiseerd door Bionext en Libéma. Er zijn meer dan 375 
bedrijven vertegenwoordigd en er komen jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers. 
  

 
 

OVERZICHT STANDMOGELIJKHEDEN  
De Bio-beurs is al jaren een groot succes en bestaat inmiddels uit meerdere hallen. Ook zijn er 
speciale themapleinen. In dit document vindt u alle deelnamemogelijkheden met bijbehorende 
prijzen. Zo kunt u bepalen op welke plek uw merk of product uw doelgroep het best bereikt. 
 
U kunt op de website www.bio-beurs.nl/plattegrond de plattegrond vinden met daarop de actuele 
status van de beursvloer. Hier ziet u welke plekken nog beschikbaar zijn. Standaard stand grootte is 
8m², 12m² of 18m², andere afmetingen zijn in overleg. Neem hiervoor contact op met de organisatie. 
 
 
Bio-beurs (AA-hal en Diezehal) ……………………………………………………………………………………… Blz. 2 
De Bio-beurs is al jaren een succesvol en een zeer bruisende plek waar professionals binnen en 
buiten de biologische sector komen voor inspiratie en zakendoen. In de AA-hal en Diezehal kunt u 
lege vloerruimte, een vaste stand of een presentatie tafel reserveren. 
 
Ondernemersplein (Diezehal +Meerhall) ………………………………………………………………………. Blz. 4 &  7 
Het ondernemersplein is de kans voor startende ondernemers om op deze beurs zichtbaar aanwezig 
te zijn. Speciaal voor deze groep nieuwe ondernemers hebben we een plein ingericht met statafels 
en passend tarief. Er is een ondernemersplein in de algemene beurshal en een op de Pureness. 
 
Foodplein (Diezehal) ……………………………………………………………………………………………………… Blz. 4 
Het Foodplein bestaat uit een centrale demonstratiekeuken, een groot terras met restaurant voor de 
bezoekers en ruimte voor zowel vaste stands als presentatietafels. Door deze gevarieerde opzet 
ontstaat er op het Foodplein een gezellige sfeer met veel dynamiek.  
 
Pureness: Beauty, Wellness & Health (Meerhal) ……………………………………………………………. Blz. 5 
Pureness is in 2018 voor het eerst geïntroduceerd als nieuw onderdeel van de Bio-beurs, exclusief 
voor gecertificeerde biologische beauty- en lifestyle producten.  
 
BioMechaTech: Innovatieve mechanisatie & techniek (IJsselhal) …………………………………… Blz. 8 
Zoekt u nog nieuwe kanalen voor uw high-tech oplossingen? De BioMechaTech-hal staat vol met 
innovatieve machines en mechanisatietechnieken. Hier komt u in contact met (potentiele) 
eindgebruikers.  
 
Nieuwe producten (IJsselhal) 
Wilt u uw productinnovatie laten zien aan alle beursbezoekers? Dat kan op de stand met nieuwe 
producten, die direct naast de entree te vinden is. Dit jaar in een heel nieuw jasje! 
 

http://www.bio-beurs.nl/plattegrond
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Bio-beurs (AA-hal en Diezehal)  
NB. Leden van Biohuis en BioNederland profiteren van € 11,00 extra korting per m². Op tafels wordt 
geen korting gegeven. 

 

Vloerruimte inclusief standbouw (minimaal 8 m²) 
 
Inclusief:  

• Wanden (wit), andere kleuren tegen meerprijs mogelijk. 

• Frieslijst (wit), andere kleuren tegen meerprijs mogelijk. 

• Naamsvermelding op frieslijst tot 20 tekens. Meer tekens en logo op frieslijst tegen meerpijs 
mogelijk. 

• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik. Geschikt voor gebruik laptop, opladen telefoon. 
Zwaardere aansluitingen en nachtstroom mogelijk. 

• Tapijt. Keuze uit 4 standaard kleuren: blauw, rood, antraciet of zwart. Andere kleuren of b.v. 
hout tegen meerprijs mogelijk. 

• Verlichting (1duospot per 6 m²) 

• 2 parkeerkaarten per 8m². Geldig voor beide dagen. 

• Standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Zelf uit te printen via code die u in oktober 
krijgt. Tot 25 m², 4 stuks. Tot 50 m²,  6 stuks. Tot 100 m²,  10 stuks. > 100 m²,  15 stuks 

 
Kosten €157,50 per m2 ex btw.  
Meubilair, extra lichtspotjes etc. kan vanaf september via de webshop besteld worden. Hiervoor 
krijgt u automatisch een code voor de toegang. Deze code wordt gestuurd naar het e-mailadres dat is 
vermeld bij inschrijving. 
 
Niet toegestaan: 

• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand. 

• Het achterlaten van de beurswanden in een andere staat dan dat u deze aan trof. 
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Vrije meters / vloerruimte (minimaal 12 m²) 
 
Inclusief:   

• 2 parkeerkaarten per 12 m². Geldig voor beide dagen. 

• Standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Zelf uit te printen via code die u in oktober 
krijgt. Tot 25 m², 4 stuks. Tot 50 m²,  6 stuks. Tot 100 m²,  10 stuks. > 100 m²,  15 stuks. 

 
Verplicht:  

• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik à €139. Geschikt voor gebruik laptop, opladen 
telefoon. Zwaardere aansluitingen mogelijk.   

• Plaatsen van een achterwand en/of zijwand indien u daar grenst aan een andere stand.   
Let op: tapijt, wanden, verlichting, etc. is hier niet aanwezig en dient u zelf te verzorgen of te 
bestellen via de webshop.  
 
Kosten: €119 per m2, ex btw + de bovengenoemde verplichte stroomaansluiting. 
Meubilair etc. kan vanaf september via de webshop besteld worden. Hiervoor krijgt u automatisch 
een code voor de toegang. Deze code wordt gestuurd naar het e-mailadres dat is vermeld bij 
inschrijving. 
 
Niet toegestaan: 
Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.  

 

 
Presentatietafel  
Een ruimte van 3 bij 2 meter. Op de plattegrond zijn dit de plekken met een zalmroze kleur.  
 
Inclusief: 

• Tafel  van 200 bij 90 cm, aan 3 zijden dicht. 

• Aan beide zijden een wand  van 2 bij 1 meter en een wand van 1 bij 1 meter.   

• Geen achterwand en/of frieslijst. Deze kan/kunnen niet worden geplaatst. 

• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik. Geschikt voor gebruik laptop, opladen telefoon. 

• 2 standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Zelf uit te printen via code die u in oktober 
krijgt.  

  
Kosten €725,- ex btw.  
 
Niet toegestaan: 

• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.  

• Verwijderen van tafel en tussenwandjes van de stand. 
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Tafel op het Ondernemersplein (Diezehal) 
Op de plattegrond is dit een plek op stand 445. Hier staan 10 verschillende ondernemers bij elkaar op 
een plein. 
 
Inclusief: 

• Statafel van 80 bij 80 cm. 

• Plek in de vakkenkast, gesitueerd aan beide zijden van het plein. 

• 1 standhouderpas, geldig voor beide dagen. 
 
Kosten €325,- ex btw.  
 
Optioneel:  

• Barkruk à €27,- 
 
Niet toegestaan: 

• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen naast de tafel.  

• Plaatsen van producten, dozen etc. naast of onder de tafel. 

 
 

Luxe presentatietafel op het Foodplein (Diezehal) 
Een tafel van 200 bij 80 cm, aan 3 zijden dicht. Op de plattegrond zijn dit de plekken A t/m T. 
 
Inclusief: 

• Tafel van 200 bij 80 cm. 

• Wand van 1 meter hoog tussen twee tafels. 

• 2 standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Zelf uit te printen via code die u in oktober 
krijgt. 

 
Kosten: €825,- ex btw.  
 
Optioneel: 

• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik à €80,-. Geschikt voor gebruik laptop, opladen 
telefoon. Zwaardere aansluitingen mogelijk.   

  
Niet toegestaan: 

• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.  
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Pureness (Meerhal)  
NB. Leden van Biohuis en BioNederland profiteren van € 11,00 extra korting per m². Op tafels wordt 
geen korting gegeven. 

 

Vloerruimte inclusief standbouw (minimaal 8 m²) 
 
Inclusief:  

• Wanden (zwart). 

• Frieslijst (aluminium). 

• Naamsvermelding op frieslijst tot 20 tekens. Meer tekens en logo op frieslijst mogelijk. 

• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik. Geschikt voor gebruik laptop, opladen telefoon. 
Zwaardere aansluitingen mogelijk. 

• Geel tapijt. 

• Verlichting (1duospot per 6 m²). 

• 2 parkeerkaarten per 8m². Geldig voor beide dagen. 

• Standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Zelf uit te printen via code die u in oktober 
krijgt. Tot 25 m², 4 stuks. Tot 50 m²,  6 stuks. Tot 100 m²,  10 stuks. > 100 m²,  15 stuks. 

 
Kosten €157,50 per m2 ex btw. 
Meubilair etc. kan vanaf september via de webshop besteld worden. Hiervoor krijgt u automatisch 
een code voor de toegang. Deze code wordt gestuurd naar het e-mailadres dat is vermeld bij 
inschrijving. 
 
Niet toegestaan: 

• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.  

• Het achterlaten van de beurswanden in een andere staat dan dat u deze aan trof. 
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Vrije meters / vloerruimte (minimaal 12 m²) 
 
Inclusief:  

• 2 parkeerkaarten per 12 m². Geldig voor beide dagen. 

• Standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Zelf uit te printen via code die u in oktober 
krijgt. Tot 25 m², 4 stuks. Tot 50 m²,  6 stuks. Tot 100 m²,  10 stuks. > 100 m²,  15 stuks. 

 
Verplicht:  

• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik à €139,-. Geschikt voor gebruik laptop, opladen 
telefoon. Zwaardere aansluitingen mogelijk.   

• (laten) Plaatsen van een achterwand indien uw stand tegen een van de zijwanden van het 
pand is gesitueerd. 
 

Kosten €119,- per m2, ex btw + de bovengenoemde verplichte stroomaansluiting. Meubilair etc. kan 
vanaf september via de webshop besteld worden. Hiervoor krijgt u automatisch een code voor de 
toegang. Deze code wordt gestuurd naar het e-mailadres dat is vermeld bij inschrijving. 
 
Niet toegestaan: 

• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.  
 
 

Presentatietafel  
Een ruimte van 3 bij 2 meter.  Op de plattegrond zijn dit de zalmroze plekken. 
 
Inclusief: 

• Tafel  van 120 x 80 x 100 cm. 

• Aan alle kanten plaats open. 

• Geen achterwand . Deze kan/kunnen niet worden geplaatst. 

• Frieslijst van materiaal aluminium. 

• Geel tapijt. 

• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik. Geschikt voor gebruik laptop, opladen telefoon. 

• 2 standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Zelf uit te printen via code die u in oktober 
krijgt. 

 
Kosten €725,- ex btw.  
 
Niet toegestaan: 

• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.  

• Verwijderen van tafel . 

• Plaatsen van een achterwand of het dichtmaken van de doorkijk . 
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Tafel op het Ondernemersplein (Meerhal) 
 
Inclusief: 

• Statafel van 80 bij 80 cm. 

• Plek in de vakkenkast, gesitueerd aan beide zijden van het plein. 

• 1 standhouderpas, geldig voor beide dagen. 
 
Kosten €325,- ex btw.  
 
Optioneel 

• Barkruk à €27,- per stuk. 
 
Niet toegestaan: 

• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen naast de tafel. 

• Plaatsen van producten, dozen etc. naast of onder de tafel. 
 

 
 
 
 
 
 

Meer informatie over Pureness? 
Neem contact op met Renáta Horenová via renata@bio-beurs.nl  of +31 (0)6 18 65 05 17 

 
 

  

mailto:renata@bio-beurs.nl
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BioMechaTech (IJsselhal)  
NB. Leden van Biohuis en BioNederland profiteren van € 11,00 extra korting per m². Op marktkramen 
wordt geen korting gegeven. 
 

Vaste opstelling (30 m², 50m², 100m²) 
 
Inclusief:  

• Vrije standruimte voor vaste opstelling voor gekozen aantal m2. 

• Parkeerkaarten 1 per 10m2. Geldig voor beide dagen. 

• Grijs tapijt in stand, andere kleuren tegen meerprijs mogelijk. 

• Standhouderspassen, geldig voor beide dagen. Zelf uit te printen via code die u in oktober 
krijgt. Tot en met 30 m2  - 4 stuks. Tot en met 50 m2 – 6 stuks. > 50 m2 10 stuks. 
 

Verplicht:   

• (laten) Plaatsen van een achterwand indien uw stand tegen een van de zijwanden van het 
pand is gesitueerd. 

• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik à €139,-. Geschikt voor gebruik laptop, opladen 
telefoon. Zwaardere aansluitingen mogelijk. 
 

Kosten 30 m2: € 1200 ex btw 
Kosten 50 m2: € 2000 ex btw  
Kosten 100 m2: € 4000 ex btw  
Verlichting, meubilair etc. kan vanaf september via de webshop besteld worden. Hiervoor krijgt u 
automatisch een code voor de toegang. Deze code wordt gestuurd naar het e-mailadres dat is 
vermeld bij inschrijving. 
 
Niet toegestaan: 

Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.  
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Marktkraam 
Inclusief: 

• Marktkraam en standruimte van 12m2 (2m x 6m). 

• Verlichting (1duospot). 

• 3 kW stroomaansluiting en stroomverbruik. Geschikt voor gebruik laptop, opladen telefoon. 
Zwaardere aansluitingen tegen meerkosten mogelijk. 

• Grijs tapijt, andere kleuren tegen meerprijs mogelijk. 

• 2 parkeerkaarten. Geldig voor beide dagen. 

• 2 standhouderspassen. Geldig voor beide dagen.  
 

Kosten  725 ex. btw  
Meubilair, extra lichtspotjes etc. kan vanaf september via de webshop  besteld worden. Hiervoor 
krijgt u automatisch een code voor de toegang. Deze code wordt gestuurd naar het e-mailadres dat is 
vermeld bij inschrijving. 
 
Niet toegestaan: 

• Plaatsen van roll-up banner of andere uitingen buiten de stand.  
 
 
 
 
 
 
  

Meer informatie over de BioMechaTech? 
De mogelijkheden en oppervlaktes om te uw bedrijf te presenteren op de BioMechaTech  

kunnen in overleg verder verkend worden.  
 

Neem daarvoor contact op met Laurens Nuijten  
via biomechatech@biobeurs.nl of +31 (0)6 507 46 366 

mailto:biomechatech@biobeurs.nl
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Opbouw- en afbouw tijden stand 
 

Opbouwtijden  
Maandag  21 januari 2019  12.00 uur - 24.00 uur  
Dinsdag  22 januari 2019  08.00 uur - 24.00 uur 
Woensdag  23 januari 2019  07.00 uur - 09.00 uur 
 
NB 

• Deelnemers die een complete unit (standbouw) hebben besteld, kunnen op dinsdag 22 
januari vanaf 12.00 uur hun stands inrichten.  

• Overige opbouwtijden alleen mogelijk in overleg.  
 

Afbouwtijden  
Donderdag  24 januari 2019  19.00 uur - 24.00 uur 
Vrijdag   24 januari 2019  00.00 uur - 11.00 uur 
 
NB 

• Afbouw ’s nachts behoort tot de mogelijkheden. Deelnemers die een complete unit 
(standbouw) hebben besteld, kunnen alleen op donderdag 24 januari afbouwen tot uiterlijk 
21.00 uur. Latere afbouw dan bovengenoemde tijden is in verband met opbouw van andere 
evenementen niet mogelijk. 

• Afbouw vóór het einde van de beurs is niet toegestaan. 
 
 

 

Webshop 

 
Via de webshop kunt u allerlei faciliteiten zoals meubilair, catering, standbouw, groenvoorziening 
etc. bestellen. Hierover ontvangt u informatie nadat u geboekt heeft.  


