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Wat is Credit Expo?
Credit Expo is een vakevenement op het gebied van credit management en daaraan gerelateerde producten 
en diensten. Credit Expo brengt vraag en aanbod in een inspirerende omgeving op één dag bij elkaar door middel 
van een vakbeurs in combinatie met een kwalitatief hoogwaardig programma van expertsessies, inspiratiesessies, 
praktijkcases en productpresentaties. In Nederland wordt Credit Expo sinds 2005 georganiseerd door Next Level 
in samenwerking met de Vereniging voor Credit Management. De eerste editie in België (Gent) wordt eveneens 
door Next Level georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Kredietmanagement (IvKM).  
De eerste editie van Credit Expo in België zal naar verwachting door 500 credit managers en overige professionals 
die bij het vakgebied zijn betrokken worden bezocht.    

Expertsessies 
Tijdens een expertsessie worden relevante trends en 
ontwikkelingen op het gebied van credit management in 
een tijdsbestek van 45 minuten besproken door toonaan
gevende deskundigen. Hierbij moet u vooral denken aan 
wijzigingen in wet en regelgeving, technologische 
innovaties of spraak makende onderzoeksresultaten. 
De expertsessies worden georganiseerd in samenwerking 
met kennispartners waaronder het IvKM. 

Presentaties
Als deelnemer heeft u de mogelijkheid om maximaal één 
presentatie van 45 minuten te verzorgen. Het geven van 
een presentatie is een uitstekende methode om in korte tijd 
met een groot aantal prospects in contact te komen. Het is 
van belang dat u een aansprekend onderwerp behandelt 
waarmee de toegevoegde waarde van uw bedrijf inhoudelijk 
onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast adviseren 
wij om relaties uit te nodigen voor het bijwonen van uw 
presentatie. Credit Expo draagt ook bij aan de promotie 
van de presentaties. Bovendien zorgen wij voor een volledig 
ingerichte zaal voorzien van moderne apparatuur. 
Platinum en gold partners hebben reeds een presentatie in 
het pakket zitten.

Vakbeurs
Op Credit Expo presenteren toonaangevende bedrijven 
innovatieve producten en diensten op het gebied van 
credit risk, billing en collections management. De volgende 
marktsegmenten zijn aanwezig:

• Credit management software 
• EInvoicing software
• Kredietverzekeringen
• Incassobureaus 
• Handelsinformatiebureaus 
• Kredietinformatiebureaus
• Factormaatschappijen
• Opleidingsinstituten  
• Detacheringbureaus
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Standaard standbouw
Credit Expo biedt standaard stands in de afmetingen 18 m2 
en 9 m2. De stands worden turnkey geleverd en zijn 
voorzien van meubilair, verlichting en elektriciteit. U kunt de 
standaard standbouw desgewenst voor eigen rekening in 
overleg met de standbouwer laten aanpassen op basis van 
uw specifieke wensen. Het is ook mogelijk om een 
complete eigen stand te laten ontwerpen en dus geen 
gebruik te maken van de standaard standbouw. De details 
aangaande de standbouw en alle overige logistieke 
zaken staan beschreven in het digitale deelnemerhandboek 
dat begin september 2015 per email aan alle deelnemers 
wordt verstrekt. 

Beurswijzer Credit Expo 
Rondom Credit Expo 2015 wordt een beurswijzer gemaakt. 
In de beurswijzer is het programma opgenomen evenals de 
bedrijfsprofielen van de deelnemers en de plattegrond van 
de beursvloer. Daarnaast worden een aantal redactionele 
artikelen geplaatst. De beurswijzer wordt voorafgaand en 
tijdens Credit Expo verspreid onder de doelgroep in een 
oplage van duizend exemplaren. Platinum Partners hebben 
reeds een 1/1 pagina full colour (geen voorkeurspositie) in 
het pakket zitten. Overige deelnemers kunnen in de 
beurswijzer adverteren tegen de navolgende tarieven.  

Full Color Standaard tarief 

1/1 pagina achterpagina € 800

1/1 binnenkant omslag € 600

1/1 pagina naast plattegrond € 600

1/1 pagina € 500

Beurswijzer
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Waarom deelnemen?

• U ontmoet naar verwachting ruim 500 prospects 
op één dag.

• U wordt opgenomen in de uitgebreide online direct 
marketingcampagne waarmee 15 duizend credit 
professionals in België worden bereikt. 

• U kunt de toegevoegde waarde van uw producten  
en/of diensten tonen in het vakinhoudelijke programma.

• Credit Expo wordt in Nederland sinds 2005 georganiseerd 
en is daar al jarenlang het grootste en meest succesvolle 
evenement op het gebied van credit management.  
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Toegangsbeleid
Credit Expo is uitsluitend gratis te bezoeken voor credit 
management professionals die als beleidsbepaler of als 
eindgebruiker betrokken zijn bij de inzet van oplossingen 
op het gebied van credit management binnen hun eigen 
organisatie. Personen die werkzaam zijn voor of namens een 
leverancier, intermediair of adviesbureau gericht op credit 
managers behoren niet tot de doelgroep en hebben geen 
toegang tot het evenement, tenzij er sprake is van een 
persoonlijke uitnodiging door een van de deelnemers. 
Elke deelnemer ontvangt een aantal uitnodigingskaarten 
om naar eigen inzicht onder relaties te verspreiden.  

Locatie
Credit Expo wordt gehouden in Flanders Expo in Gent. 
Deze centraal gelegen locatie is voorzien van alle 
moderne faciliteiten om uw deelname aan Credit Expo 
tot een succes te maken. 

Flanders Expo
Maaltekouter 1 
9051 Gent, België
www.flandersexpo.be 

Datum en openingstijden 
Credit Expo is voor bezoekers geopend op woensdag 
14 oktober 2015 van 9:00 tot 18:00 uur.

Interesse in 
deelname?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Next Level Academy BV
Projectteam Credit Expo
Jan Vrijmanstraat 293
1087 MN Amsterdam
T: +31-20-6721371
E: info@creditexpo.be

Serge van Groningen, Product Manager,  
M: +31629022791, E: serge@creditexpo.be

Jeroen Otter, Manager Sales & Operations,  
M: +31612960418, E: jeroen@creditexpo.be 

Jo Bolangier, Sales Manager België,  
M: +32477648572, E: jo.bolangier@bolaconsulting.be
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Platinum Gold Silver

Investering (exclusief BTW) € 8.500  € 6.000 € 3.500

Afmeting standaard stand 18 m2 18 m2 9 m2

1 presentatie van 45 minuten ✓ ✓ € 500 

Uitnodigingskaarten 200 100 50

Lunchvouchers 16 8 4

1/1 FC advertentie in de beurswijzer ✓ € 500 € 500

Logo op voorkant beurswijzer ✓ ✗ ✗

Logo op uitnodigingskaarten ✓ ✗ ✗

Logo op registratiebevestiging ✓ ✗ ✗

Logo op de homepage creditexpo.be ✓ ✗ ✗

Bedrijfsprofiel op creditexpo.be ✓ ✓ ✓

Bedrijfsprofiel in de beurswijzer ✓ ✓ ✓
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Next Level Academy BV
Jan Vrijmanstraat 293
1087 MN Amsterdam
T: +31 (0)20  672 1371
E: info@creditexpo.be 

Next Level , opgericht in 2005, is gespecialiseerd in de 
organisatie van vakbeurzen, congressen en seminaries in 
B2B markten. Next Level onderscheidt zich door een 
creatieve visie, tien jaar ervaring en een sterke focus op 
financieeleconomische doelgroepen en thema’s. 

Organisatie Credit Expo

IvKM VZW
Vorsenkwaak 13
2960 Brecht
T: +32 (0)3 297 59 26
E: info@ivkm.be 

Het Instituut voor Kredietmanagement (IvKM) is een 
neutrale ledenvereniging van kredietmanagers los van 
commerciële bindingen. Onze missie hebben we als 
volgt geformuleerd: Bijdragen tot de professionalisering 
en de emancipatie van het kredietmanagement in de 
ondernemingen. Dit doen we door het aanbieden van 
verschillende vormings en netwerkingsactiviteiten. 
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Inschrijfformulier Credit Expo 2015
Woensdag 14 oktober 2015, GENT
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Factuuradres

Firmanaam  

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats 

Postbus, postcode en plaats 

Contactpersoon M   V

Functie 

Telefoon 

Email

Ondergetekende verklaart hierbij onder de bepalingen zoals omschreven in 
de ‘deelnemingsvoorwaarden’ waarmee hij/zij hierbij akkoord gaat, als hieronder 
te willen deelnemen aan de Credit Expo op woensdag 14 oktober 2015 in de 
Flanders Expo, Maaltekouter 1, BE9051, Gent, BELGIE.

Graag opsturen of gescand e-mailen naar: Next Level Academy B.V., Projectteam 
Credit Expo, Jan Vrijmanstraat 293, 1087 MN Amsterdam, e-mail: info@creditexpo.be 

Standruimte

 Gold: 18 m2 standruimte, investering ¤ 6.000 excl. BTW

 Silver: 9 m2 standruimte, investering ¤ 3.500 excl. BTW

Wij willen graag als volgt worden vermeld op de frieslijst: 

Promotie vooraf

  Wij willen adverteren in de beurswijzer (verspreiding 
tijdens Credit Expo in een oplage van 500 exemplaren. 
Wij bevestigen door ondertekening van dit formulier 
de navolgende advertentieruimte:

 Full Color  Tarief  
	 1/1	pagina	achterpagina	 ¤	750	
	 1/1	binnenkant	omslag	 ¤	600	
	 1/1	pagina	naast	plattegrond	 ¤	600	
	 1/1	pagina	 ¤	500		Presenteren

  Wij willen één presentatie van 45 minuten verzorgen, 
investering	¤	500	excl.	BTW.	Dit	is	uitsluitend	van	
toepassing voor silver partners. Er geldt een maximum 
van één presentatie per partner.  

Sponsoring

  Platinum Sponsor inclusief 18 m2 standruimte zoals in 
de	brochure	vermeld,	investering	¤	8.500	excl.	BTW.	

  Sponsoring koffie/thee voorziening (logo op bekers en 
bij	de	uitgiftepunten),	investering	¤	2.000	excl.	BTW.

Datum

Handtekening



Deelnemingsvoorwaarden Credit Expo 2015

De bepalingen waaronder aan ‘Credit Expo 
2015’ (hierna te noemen: het evenement) kan 
worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de 
volgende deelnemingsvoorwaarden. 

Organisatie
Credit Expo 2015 wordt georganiseerd door: 
Next Level Academy B.V. (hierna: ‘de organisatie’). 
Het correspondentieadres is: Jan Vrijmanstraat 
293, 1087 MN Amsterdam, Telefoon:  
020  672 1371, Email: info@creditexpo.be

Plaats en tijdstip
Het evenement wordt gehouden in Flanders 
Expo, Maaltekouter 1, BE9051, Gent (BELGIE) 
op woensdag 14 oktober 2015.

Openingstijden
Het evenement is voor bezoekers geopend 
op woensdag 14 oktober 2015 van 9:00 uur 
tot en met 18:00 uur. Voor standhouders 
is het evenement van 7:00 uur tot en met 
21:00 uur geopend. 

Opbouw en demontage
Deelnemers die gebruik maken van eigen 
standbouw kunnen op dinsdag 13 oktober 
tussen 10:00 en 21:00 uur opbouwen. 
Deelnemers die gebruik maken van uniforme 
standbouw kunnen op dinsdag 13 oktober 
tussen 14:00 tot 21:00 uur of op woensdag 
14 oktober tussen 7:00 en 9:00 uur hun 
stand inrichten. Het afbouwen van stands 
met eigen standbouw dient te gebeuren op 
woensdag 14 oktober tussen 18:00 en 21:00 
uur. Standhouders die gebruik maken van 
uniforme standbouw dienen hun stand tussen 
18:00 en 19:00 uur te hebben ontruimd.

Standbouw
De toegestane bouwhoogte is 250 cm, 
inclusief eventuele vloerbedekking. Door 
de organisatie wordt uniforme standbouw 
verzorgd in de afmetingen 9m2 en 18m2. 
De uniforme standbouw bestaat uit: 
Scheidingswand(en) geplastificeerd in de 
kleur wit, 250 cm hoog; Een 30 cm hoge 
frieslijst in schilderkwaliteit in de kleur wit; 
Firmanaam in de kleur zwart (Helvetica) en 
standnummer in de kleur oranje (Helvetica); 
Verlichting: 1 spot (75 W) per 3m², inclusief 
hoofdaansluiting en het verbruik van de 

spots; 1 dubbele wandcontactdoos van 220V 
(1.000 W), inclusief de kosten van het verbruik 
van de wandcontactdoos; 1 afsluitbare balie in 
de kleur wit (afmetingen: 105cm breed, 45cm 
diep en 96cm hoog); 1 statafel in de kleur 
antraciet met 2 zwarte barkrukken. Stands van 
18 m2 krijgen 3 barkrukken.

Deelnemers
De aan het evenement deelnemende organi
saties zijn economisch actief in de markt voor 
creditmanagement of aanpalende financiële 
dienstverlening. De organisatie behoudt zich 
het recht voor deelnemers te weigeren zonder 
daarover verantwoording te hoeven afleggen.

Programma
Op het evenement kunnen uitsluitend 
producten en diensten worden gepresen
teerd die naar, inzicht van de organisatie, 
in overeenstemming zijn met het doel van 
het evenement om het publiek een zo breed 
mogelijk overzicht te bieden van de markt 
voor creditmanagement en daaraan gere
lateerde aspecten. Dit ter beoordeling door 
de organisatie.

Speciale activiteiten 
Speciale activiteiten op de stands, zoals 
presentaties en/of optredens met beeld 
en geluid, kunnen uitsluitend plaatsvinden 
indien hiertoe, uiterlijk 30 dagen voor aanvang, 
schriftelijk toestemming is gevraagd en is  
verkregen van de organisatie. Aan het verle
nen van toestemming wordt onder andere de 
voorwaarde verbonden dat de activiteit  
zodanig gesitueerd moet zijn dat de toe
schouwers geen hinderlijk oponthoud in de 
gangpaden veroorzaken en overige deel
nemers er geen geluidsoverlast van hebben.

Betalingscondities
De betaling vermeerderd met BTW dient te 
gebeuren in één keer na ontvangst van de 
inschrijvingsbevestiging. De betalingstermijn 
bedraagt 30 dagen na de datering van de be
treffende factuur. Wordt minder dan 30 dagen 
vóór de opbouwdag van Credit Expo inge
schreven, dan dient het verschuldigde bedrag 
gelijktijdig met de indiening van het verzoek 
tot inschrijving, doch ten laatste 4 dagen vóór 
de opbouwdag te zijn voldaan.

Annuleringsvoorwaarden 
Annuleren is wegens het eenmalige karakter 
van het evenement niet mogelijk. Vindt het 
evenement onverhoopt niet plaats, dan wordt 
de inschrijving en eventueel reeds gedane 
vaststelling van de standruimte als vervallen 
beschouwd en zullen de door de deelnemer 
gedane betalingen ter zake van de standhuur 
worden gerestitueerd, onder aftrek van de 
reeds voor de organisatie van het evenement 
ontstane kosten, die geheel of gedeeltelijk 
over de deelnemers naar evenredigheid op 
basis van de standruimte waarvoor werd 
ingeschreven, c.q. die werd vastgesteld, 
kunnen worden omgeslagen. Deze restitutie 
zal plaats hebben binnen 60 (zegge: zestig) 
dagen nadat de organisatie onverhoopt het 
besluit heeft genomen het evenement niet te 
laten doorgaan.

Voorbehoud wegens wijzigingen
De organisatie behoud zich het recht voor 
om wegens bijzondere omstandigheden die 
buiten haar toedoen zijn ontstaan, alsmede 
indien de organisatie daartoe noopt, de 
vermelde data en tijden van het evenement, 
de vastgestelde standomvang, het standtype 
en of plaatsing daarvan te wijzigen dan wel 
het evenement geen doorgang te laten 
vinden, zonder dat de deelnemer in zodanig 
geval aanspraken kan doen gelden tegen 
de organisatie op vergoeding van enigerlei 
schade, in welke vorm of uit welke oorzaak 
deze ook mocht zijn ontstaan, ongeacht of 
de vaststelling van standruimte reeds aan de 
deelnemer ter kennis is gebracht.

Terugbetaling van BTW
De verschuldigde BTW dient steeds aan de 
organisatie te worden voldaan. Exposanten die 
niet BTWplichtig zijn in Nederland, kunnen 
onder bepaalde voorwaarden terugstorting 
van BTW verkrijgen. 

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en op overeen
komsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, 
is het Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen zullen worden beslecht door de 
bevoegde Nederlandse rechter.
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