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COVID-19
PROOF

GEORGANISEERD

Donderdag 5 november 2020  
NBC Congrescentrum Nieuwegein

www.creditexpo.nl

Sponsor en expositie
mogelijkheden
THEMA:
SKILLS FOR THE DIGITAL AGE



Hét event voor de  
Nederlandse Credit  
Management sector 
Credit Expo wordt sinds 2005 jaarlijks  
georganiseerd en is uitgegroeid tot Nederlands 
grootste kennis- en netwerkevent voor de 
credit managementsector. 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 seminarprogramma, waarin de 
laatste trends en actualiteiten de revue passeren. 
Zodoende biedt Credit Expo bezoekers een 
compleet overzicht van de Nederlandse markt 
voor creditmanagement en daaraan gerelateerde 
producten en diensten.   
De zestiende editie vindt geheel plaats op 
donderdag 5 november 2020 in Nieuwegein. 
Geheel COVID-19 proof en conform de  
richtlijnen van het RIVM.   
Credit Expo heeft dit jaar als thema “Skills for 
the digital age”. Bent u actief in de Nederlandse 
creditmanagementsector? Dan is dit de ultieme 
gelegenheid om op één dag uw toegevoegde 
waarde te tonen aan 800 creditmanagement 
professionals. 

COVID19 proof georganiseerd
Credit Expo wordt dit jaar COVID-19 proof georganiseerd. 
Het uitgangspunt is dat de voorgeschreven 1,5 meter 
afstand op elk moment kan worden gegarandeerd.  
In de praktijk betekent dit dat de volgende aanpassingen 
zijn doorgevoerd: 
• De dag wordt ingedeeld in vier tijdsloten van 2,5 uur 

waarbinnen 200 personen kunnen worden verwelkomd. 
• De vier tijdsloten: 08.00 - 10.30 | 10.45 - 13.15 | 

13.30 - 16.00 | 16.15 - 18.30.
• De stands zijn een kwart groter dan in de vorige edities.
• Bezoeker dienen zich vooraf online aan te melden.
• De hardcopy beurswijzer wordt vervangen door een 

event app.
• Met de event app kunnen bezoekers en standhouders 

vooraf afspraken met elkaar plannen.
• Er is dit jaar geen betaalde catering voor bezoekers op 

de beursvloer.
• Catering wordt via de partners op de stands aangeboden 

aan de bezoekers.

Beursvloer
Op de beursvloer van Credit Expo presenteren toonaan-
gevende bedrijven innovatieve producten en diensten op 
het gebied van creditmanagement in de breedste zin van 
het woord. Deelnemende partners kunnen in de volgende 
marktsegmenten actief zijn:
• Credit Management software
• E-invoicing software/ elektronisch factureren
• Dataleveranciers B2C en B2B
• Handelsinformatie/ kredietinformatiebureaus
• Mandaat serviceproviders
• Payment serviceproviders
• Kredietverzekeraars
• Financiële opleidingsinstituten
• Factoringbedrijven
• Detacheringbureaus
• Deurwaarderskantoren
• Incassobureaus
• Consultancy
• Outsourcing 
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Presentaties
Als platinum en gold partner heeft u de mogelijkheid om 
respectievelijk 4 en 2 presentaties van 30 minuten te 
verzorgen als onderdeel van het seminarprogramma. 
Het geven van een presentatie is een uitstekende manier 
om in korte tijd met een groot aantal prospects in contact te 
komen. Van belang is dat u een innovatieve insteek kiest die 
aansluit bij het thema ‘skills for he digital age’, waarmee u de 
toegevoegde waarde van uw producten en/of diensten 
inhoudelijk onder de aandacht brengt. Tevens adviseren wij 
u om zelf actief relaties uit te nodigen voor het bijwonen van 
uw presentatie. Wij dragen uiteraard bij aan de promotie van 
uw presentatie door middel van nieuwsbrieven, de website 
en de event app. Bovendien verzorgen wij een break-out 
zaal, die voorzien is van moderne av-apparatuur. 

Expertsessies 
Tijdens een expertsessie worden relevante trends en 
ontwikkelingen in een tijdsbestek van 45 minuten besproken 
door toonaangevende professionals uit het vakgebied. 
Denk aan wijzigingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen 
als big data, robotisering en kunstmatige intelligentie en 
spraakmakende onderzoeksresultaten binnen het vakgebied. 
De expertsessies worden georganiseerd in samenwerking 
met kennispartners waaronder de Vereniging voor Credit 
Management en dienen als impuls ter verhoging van het 
aantal bezoekers behorend tot de doelgroep. 

VVCM Credit Management Innovation 
Award 2020
Wint uw bedrijf de VVCM Credit Management Innovation 
Award 2020? De VVCM Credit Management Innovation 
Award is bedoeld voor organisaties die met succes een 
nieuw product of nieuwe dienst hebben ontwikkeld die 
heeft geleid tot een aantoonbare positieve doorbraak in de 
manier waarop creditmanagement wordt toegepast. Tijdens 
Credit Expo 2020 wordt de Award voor de tiende keer 
uitgereikt. U kunt zich aanmelden via de website van de 
VVCM: verenigingvoorcreditmanagement.nl

THEMA: SKILLS FOR THE DIGITAL AGE 

De digitale transformatie verandert onze manier van 
werken fundamenteel en heeft een vergaand effect op 
de kennis en vaardigheden die we in de toekomst nodig 
hebben. Onze huidige kennis en vaardigheden raken in 
een hoog tempo achterhaald. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat een groot deel van de kennis en vaardigheden 
die nu nog belangrijk lijken, binnen vijf jaar niet meer 
relevant zijn. Door de coronacrisis wordt dit proces 
verder versneld. De creditmanagementfunctie zal blijven 
bestaan maar verandert qua inhoud, waardoor er andere 

kennis en vaardigheden nodig zijn. Maar wat zijn nu de 
belangrijkste digitale vaardigheden die je als credit-
manager in de nabije toekomst dient te beheersen? 
Hoe stel je een toekomst bestendig creditmanagement-
team samen? Welke functies komen daarin terug? Van 
welke nieuwe technologieën moet je als creditmanager 
nou echt verstand hebben? In diverse kennissessies op 
Credit Expo 2020 staan deze en andere vragen op het 
snijvlak van digitale transformatie, human resources 
(skills) en creditmanagement centraal.

Waarom deelnemen?

• U ontmoet naar verwachting 800 relaties, klanten en 
prospects op één dag. 

• Uw bedrijfsnaam loopt mee in de uitgebreide 
marketingcampagne, waarmee duizenden finance 
en creditmanagement professionals in Nederland 
worden bereikt. 

• Credit Expo is sinds 2005 Nederlands grootste en 
meest succesvolle event op het gebied van 
creditmanagement en wordt door bezoekers 
hooggewaardeerd. 

• Jaarlijks exposeren ruim 45 bedrijven op Credit Expo 
en waarderen het event gemiddeld met een 8,3 
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Nieuwsbrief Creditexpo.nl 
Credit Expo verzendt wekelijks een nieuwsbrief aan 7.000 
creditmanagement professionals. Het is de enige onaf-
hanke lijke nieuwsbrief gericht op de credit management-
sector in Nederland. Als exposant kunt u gedurende het 
lopende jaar kosteloos maximaal vijf redactionele berichten 
in de nieuwsbrief plaatsen. Het is ook mogelijk om middels 

een exclusief interview met een 
directielid of één van uw klanten 
een advertorial te laten maken. 
Berichten uit de nieuwsbrief 
worden regelmatig doorgeplaatst 
in onze sociale medianetwerken, 
waaronder Twitter (2.000 volgers) 
en LinkedIn (8.500 groepsleden). 
Bekijk de mediakaart voor meer 
informatie.

Uniforme standbouw
Credit Expo biedt uniforme stands in de afmetingen 24 m2 
en 12 m2. De stands worden turnkey en COVID-19 proof 
geleverd en zijn voorzien van meubilair, verlichting en 
elektriciteit. U kunt de uniforme standbouw desgewenst 
(voor eigen rekening) zelf in overleg met de standbouwer 
laten aanpassen op basis van uw specifieke wensen. 
Het is ook mogelijk om uw eigen stand te laten ontwerpen. 
U hoeft dus geen gebruik te maken van de uniforme 
standbouw. De details inzake de standbouw en alle overige 
logistieke zaken staan beschreven in het digitale handboek 
dat in september aan alle exposanten wordt verstrekt.

Toegangsbeleid
Credit Expo is uitsluitend gratis te bezoeken voor 
professionals die als beleidsbepaler of als eindgebruiker 
betrokken zijn bij de inzet van oplossingen op het gebied 
van credit en cash management ten behoeve van hun eigen 
organisatie. Personen die werkzaam zijn voor of namens een 
toeleverancier, intermediair of adviesbureau gericht op 
credit- en/of cashmanagers behoren niet tot de 
bezoekersdoelgroep en hebben geen gratis toegang. Elke 
exposant ontvangt een onbeperkt aantal registratiecodes 
om naar eigen inzicht onder prospects en/of relaties 
behorend tot de doelgroep te verspreiden. Daarnaast 
ontvangt elke exposant een beperkt aantal registratiecodes 
om relaties die niet tot bezoekersdoelgroep behoren gratis 
uit te kunnen nodigen.

Locatie
Credit Expo 2020 wordt gehouden in het NBC Congres-
centrum in Nieuwegein. Deze centraal gelegen locatie is 

voorzien van alle moderne faciliteiten om Credit Expo tot 
een succes te maken. Bovendien beschikt het NBC over 
1.200 openbare parkeerplaatsen. Het NBC is vanaf station 
Utrecht CS in slechts 15 minuten te bereiken met de sneltram. 

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
www.n-b-c.nl

Datum en openingstijden 
Credit Expo 2020 is voor bezoekers geopend op 
donderdag 5 november van 8:00 tot 18:30 uur.

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

Next Level Academy BV
Projectteam Credit Expo
Jan Vrijmanstraat 293
1087 MN Amsterdam
T: 020 – 672 1371, E: info@creditexpo.nl

Serge van Groningen, Beursmanager,  
M: 06 - 290 227 91, E: serge@creditexpo.nl

Marcel Wiedenbrugge, Sales & Marketing,  
M: 06 - 459 026 01, E: marcel@creditexpo.nl
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PARTNER

Debtor Relationship Management

Platinum Gold Silver

Investering (exclusief BTW) € 14.000 € 7.500 € 4.500

Afmeting standaard stand 24 m2 24 m2 12 m2

Standbemanning 3 3 2

Onbeperkt aantal registratiecodes voor doelgroep ✓ ✓ ✓

Registratiecodes voor niet-doelgroep 9 6 3

Cateringpakket ✓ € 500 € 400

Advertorial (interview) in nieuwsbrief ✓ € 1.000 € 1.000

Bedrijfsprofiel op creditexpo.nl ✓ ✓ ✓

Logo op registratiebevestiging ✓ ✗ ✗

Logo op de homepage creditexpo.nl ✓ ✗ ✗

Logo in creditexpo.nl nieuwsbrief ✓ ✗ ✗

Sponsor & Expositie mogelijkheden

Partners Credit Expo 2019 
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Next Level
Next Level Academy, opgericht in 2005, is gespecialiseerd 
in de organisatie van vakbeurzen, congressen, seminars, 
cursussen en trainingen op het gebied van finance & 
creditmanagement in Nederland en België.  
Next Level onderscheidt zich door een creatieve visie, 
meer 25 jaar praktijkervaring en een sterke focus op 
innovatie en digitalisering.

Vereniging voor Credit Management 
De VVCM heeft als doelstelling het ontwikkelen en 
ondersteunen van creditmanagement, het bevorderen van 
de vakkennis en de toepassing daarvan en het behartigen 
van de belangen van de beoefenaars; dit alles in de ruimste 
zin van het woord. De VVCM tracht deze doelstelling te 
verwezenlijken door:
• Het onderhouden van contacten met de Haagse Politiek
• Het onderhouden van internationale contacten;
• Het uitgeven van het magazine De Credit Manager;
• Het ontwikkelen van educatieve programma’s;
• Het doen van onderzoek naar ontwikkelingen in 

credit management.

Organisatie 

Contact

Next Level Academy BV
Serge van Groningen
Jan Vrijmanstraat 293
1087 MN Amsterdam
T: 020 - 672 1371
info@creditexpo.nl 

Vereniging voor Credit Management
Lydia de Wit
Secretariaat VVCM
Computerweg 22 
3542 DP Utrecht
T: 0346 - 55 80 50 
secretariaat@vvcm.nl 
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Inschrijfformulier Credit Expo 
DONDERDAG 5 NOVEMBER 2020, NBC CONGRESCENTRUM

Factuuradres

Firmanaam 

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats 

Postbus, postcode en plaats 

Contactpersoon M   V

Functie 

Telefoon 

Email

PO-nummer

Ondergetekende verklaart hierbij, onder de bepalingen zoals hieronder omschreven in de 'deelnemingsvoorwaarden’  
waarmee hij/zij hierbij akkoord gaat, te willen deelnemen aan Credit Expo op donderdag 5 november 2020 in het  
NBC Congrescentrum (NBC), Blokhoeve 1, 3438 LC, Nieuwegein:

Graag opsturen of e-mailen naar: Credit Expo 2020, Jan Vrijmanstraat 293, 1087 MN Amsterdam, E-mail: info@creditexpo.nl.  
Behoud een kopie voor uw eigen dossier.

Promotie vooraf

  Wij willen een advertorial (interview) plaatsen in de 
creditexpo.nl nieuwsbrief, investering ¤ 1.000 excl. BTW 

  Wij hebben interesse om een partner e-mailing te verzenden 
naar bezoekers van de voorgaande edities van Credit Expo

Datum Handtekening

Standruimte

 Gold - 18 m2 standruimte, investering ¤ 7.500 excl. BTW

 Silver - 9 m2 standruimte, investering ¤ 4.500 excl. BTW

Wij willen graag als volgt worden vermeld op de frieslijst: 

Presenteren

  Wij willen één presentatie van 30 minuten verzorgen, 
investering € 500 excl. btw. Dit is uitsluitend van toepassing 
voor silver partners. Er geldt een maximum van twee 
presentaties per partner. 

Sponsoring

  Platinum Sponsor inclusief 24 m2 standruimte zoals in de 
brochure vermeld, investering ¤ 14.000 excl. BTW 

  Sponsoring koffie/thee voorziening (logo op alle bekers en 
bij de uitgiftepunten), investering ¤ 5.000 excl. BTW
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Deelnemingsvoorwaarden 
De bepalingen waaronder aan ‘Credit Expo 
Nederland 2020’ (hierna te noemen: 
het evenement) kan worden deelgenomen, 
zijn vastgelegd in de volgende 
deelnemings voorwaarden. 

Organisatie
Credit Expo 2020 wordt georganiseerd door:  
Next Level Academy B.V. (hierna: ‘de 
organisatie’). Het correspondentieadres is: 
Jan Vrijmanstraat 293, 1087 MN, 
Amsterdam, Telefoon: 020 - 672 1371, 
E-mail: info@creditexpo.nl

Plaats en tijdstip
Het evenement wordt gehouden in 
het NBC Congrescentrum (NBC), 
Blokhoeve 1, 3438 LC in Nieuwegein 
op donderdag 5 november 2020.

Openingstijden
Het evenement is voor bezoekers geopend op 
donderdag 5 november 2020 van 8:00 uur tot 
19:00 uur. Voor exposanten is het evenement 
geopend van 7:00 uur tot 20:00 uur.  

Opbouw en demontage
Exposanten die gebruik maken van 
eigen standbouw kunnen op woensdag 
4 november 2020 tussen 11:00 en 
19:00 uur opbouwen. Exposanten die 
gebruik maken van uniforme standbouw 
kunnen op woensdag 4 november tussen 
15:00 tot 19:00 uur of op donderdag 
5 november tussen 7:00 en 8:00 uur hun 
stand inrichten. Het afbouwen van stands 
met eigen standbouw dient te geschieden 
op donderdag 5 november tussen 19:00 en 
21:00 uur. Standhouders die gebruik 
maken van uniforme standbouw, dienen 
hun stand tussen 19:00 en 20:00 uur te 
hebben ontruimd. Tijdens de opbouw 
dienen de op dat moment geldende 
coronamaatregelen te worden nageleefd. 

Standbouw
De toegestane bouwhoogte is 250 cm, 
inclusief eventuele vlonders. Door de 
organisatie wordt uniforme standbouw 
verzorgd in de afmetingen 12 m2 en 24 m2. 
De uniforme standbouw bestaat uit scheidings-
wanden van 250 cm hoog, vermelding van 
de firmanaam en het standnummer, een 
afsluitbare balie, een statafel met twee krukken, 
verlichting, een dubbele wandcontactdoos 
inclusief de kosten van het verbruik van de 
wandcontactdoos. De details exacte 
aangaande de uniforme standbouw worden 
uiterlijk in de eerste week van oktober 2020 
door de organisatie bekend gemaakt. Het 
meubilair in de stand kan als gevolg van de op 

dat moment geldende coronamaatregelen 
worden aangepast. In overleg met de 
organisatie kan de uniforme standbouw door 
de deelnemer worden aangepast. De 
eventuele meerkosten van deze aanpassingen 
komen voor rekening van de deelnemer. 

Exposanten
De aan het evenement deelnemende 
organisaties zijn economisch actief in de 
markt voor creditmanagement of daaraan 
gerelateerde dienstverlening. Dit ter 
beoordeling door de organisatie. De 
organisatie behoudt zich het recht voor om 
exposanten te weigeren zonder daarover 
verantwoording te hoeven afleggen.

Programma
Op het evenement kunnen uitsluitend 
producten en diensten worden 
gepresenteerd 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 gerelateerde aspecten. Dit 
ter beoordeling door de organisatie.

Toegangsbeleid
Credit Expo is uitsluitend gratis te bezoeken 
voor professionals die als beleidsbepaler 
of als eindgebruiker betrokken zijn bij de 
inzet van oplossingen op het gebied van 
credit en cash management ten behoeve 
van hun eigen organisatie. Personen 
die werkzaam zijn voor of namens een 
toeleverancier, intermediair of adviesbureau 
gericht op creditmanagers behoren niet tot 
de bezoekersdoelgroep en hebben geen 
gratis toegang. Elke exposant ontvangt een 
unieke registratiecode om naar eigen inzicht 
onder prospects en/of relaties behorend 
tot de doelgroep te verspreiden. Daarnaast 
ontvangt elke exposant een beperkt aantal 
registratiecodes (afhankelijk van het pakket) 
om relaties die niet tot bezoekersdoelgroep 
behoren gratis uit te nodigen. De organisatie 
behoudt zich ten alle tijden het recht voor 
om registraties (ook indien deze via de 
exposanten binnenkomen) af te wijzen 
indien blijkt dat het toegangsbeleid niet 
conform deze regels wordt toegepast.

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 verlenen van toestemming wordt 

onder andere de voorwaarde verbonden 
dat de activiteit zodanig gesitueerd 
moet zijn dat de toeschouwers geen 
hinderlijk oponthoud in de gangpaden 
veroorzaken en overige exposanten er 
geen geluidsoverlast van hebben. 

Coronaclausule 
Voor exposanten die na 1 juni 2020 hebben 
ingeschreven geldt dat de overeengekomen 
kosten voor deelname pas in rekening 
worden gebracht op het moment dat het 
zeker is dat er, als gevolg van door de 
overheid opgelegde beperkende 
coronamaatregelen, geen verbod geldt voor 
het organiseren van Credit Expo 2020. 
De coronaclausule is niet van toepassing 
op afspraken die door de deelnemer zijn 
gemaakt met derden, bijvoorbeeld kosten 
ten behoeve van eigen standbouw, 
standinrichting en/of catering. 

Annuleringsvoorwaarden 
Annuleren is wegens het eenmalige 
karakter van het evenement niet mogelijk, 
met uitzondering van de in coronaclausule 
vermelde omstandigheden.

Betalingscondities
De betaling vermeerderd met btw dient te 
geschieden in een keer na ontvangst van 
de factuur. De betalingstermijn bedraagt 
30 dagen na de datering van de 
betreffende factuur. 

Voorbehoud wegens wijzigingen
De organisatie behoudt 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 standruimte, 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.

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