Drone West – Air Land Sea
Praktische informatie voor standhouders
POM West-Vlaanderen, Hogeschool VIVES, Inagro en TUA West slaan de handen in elkaar voor de
organisatie van een drone event op 7 december in Brugge. Het event omvat een beurs-, conferentieen demogedeelte.
De dronesector heeft heel wat potentieel maar is nog voor veel ondernemers onbekend terrein. Dit
event wil de aanwezige kennis over deze technologie en sector verzamelen en delen met een groter
publiek. Het doel van het evenement is tweeledig:
•
•

inspireren en informeren over een technologie en sector met hoge verwachtingen, maar
waarvan de kennisdeling relatief beperkt is.
het bestaande aanbod op vlak van dronetechnologieën samenbrengen met mogelijke
eindgebruikers.

De beurs bundelt namelijk alle aanbieders van dronetechnologieën en geeft hen de mogelijkheid om
via beursstanden en mogelijke demonstraties een breed publiek aan te spreken. Met het
conferentieprogramma wil Drone West de snel evoluerende dronesector, meer bepaald rond topics
als wetgeving en innovatie, in kaart te brengen. Concrete cases in de domeinen van landbouw, bouw,
offshore en logistiek zullen diversiteit en brede toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe
technologie illustreren.
DOELGROEP
Droneoperators, dronetechnologiebedrijven, starters, end-users met ideeën voor
dronetechnologieën en toepassingen, onderzoekers en kennisinstellingen.
PROGRAMMA
Vrijdag 7 december 2018 10.00u -18.00u
10:00-10:30: Ontvangst
10:30-12:00: Plenaire voorstelling PWC-Agoria studie
12:00-14:00: Pauze, bezoek beurszone en demo’s
14:00-15:40: Break-out sessies:
-

Smart Farming
Smart Construction
Smart Offshore
Smart Logistics

15:40-16:00: Visie drones West-Vlaanderen
16:00-18:00: Netwerkmoment en demo’s
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PRAKTISCH
Locatie
VIVES Brugge Xaverianenstraat 10 8200 Brugge Routebeschrijving
Deelnameprijs, inschrijving en catering
•

Basic small: € 205
o
3m²
o
2 mensen per stand
o
Catering: ’s middags broodje tijdens opstellen + tijdens event

•

Basic large: € 320
o
6m²
o
2 mensen per stand
o
Catering: ’s middags broodje tijdens opstellen + tijdens event

•

Furnished small (Basic small + inrichting): € 355
o
3m²
o
2 mensen per stand
o
Catering: ’s middags broodje tijdens opstellen + tijdens event
o
Tafel + 2 stoelen
o
Achterwand voor ophangen posters 1x2m²

•

Furnished large (Basic large + inrichting): € 520
o
6m²
o
2 mensen per stand
o
Catering: ’s middags broodje tijdens opstellen + tijdens event
o
2 tafels + 2 stoelen
o
2 achterwanden voor ophangen posters 1x2m²

- U ontvangt na inschrijving een factuur van TUA West. Deze factuur dient voldaan te zijn voor 30
november 2018.
- De uiterste inschrijvingsdatum is vastgelegd op 30 november 2018.
- De standhouder dient de standruimte zelf te gebruiken en mag de stand in geen geval geheel
noch gedeeltelijk verder verhuren of kosteloos ter beschikking stellen aan derden, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
- De standhouder dient zelf en op eigen kosten de standruimte in te vullen. De invulling van de
standruimte is volledig vrij. Elektriciteit en WIFI zijn voorzien. De organisator zorgt eventueel voor
de nodige tafels en stoelen op uw stand, afhankelijk van het gekozen pakket.
- Demo’s:
• enkel door standhouders en op basis van first come, first serve,
• de standhouders dienen ten alle tijden aan alle geldende wetgeving te voldoen.
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Logo
Om uw logo te laten opnemen voor de promotie-acties, dient dit digitaal bezorgd te worden aan
veronique.de_kinder@pomwvl.be in de juiste versies zowel voor drukwerk als voor de website:
•
•

voor drukwerk (affiche, flyer): .eps of Cmyk (quadri)
voor website: .png (bij voorkeur), .jpg of .gif.

Standoppervlakte
Een standaardstand heeft een oppervlakte van 3m² (B=1m – L=3m) of 6m² (B=1m – L=6m).
Opbouw en afbraak stand
•
•

De opbouw van de beurs gebeurt op donderdag 6 december tussen 13u en 21u of vrijdag 7
december tussen 7u en 9u30 (start event = 10u).
De stand dient te worden afgebroken op vrijdag 7 december vanaf 18u en uiterlijk om 21u.

Verzekering
•

Alle deelnemers aan het event verbinden zich ertoe om aan alle geldende wettelijke
voorschriften te voldoen voor het vliegen met drones, waaronder het KB RPAS van
10/04/2016.
In het bijzonder zullen de deelnemers ervoor zorgen dat hun drones het voorwerp uitmaken
van de wettelijk verplichte polis burgerlijke aansprakelijkheid.

• De polis burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator dekt niet:
1. De aansprakelijkheid van de deelnemers en hun aangestelden tijdens het evenement of hun
aandeel in de organisatie;
2. Eventuele schade aan de deelnemers, bezoekers of andere derden ten gevolge van het
vliegen met drones;
De organisator adviseert de deelnemers daarom ten sterkste om in eigen naam een polis
burgerlijke aansprakelijkheid voor evenementen af te sluiten en ervoor te zorgen dat hun
drones het voorwerp uitmaken van de wettelijke verplichte polis burgerlijke
aansprakelijkheid.
•

•

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal
van de goederen van de deelnemer of goederen van derden die zich voor, tijdens en na de
beurs in de door hem gebruikte standruimte bevinden (tenzij in geval van bewezen fouten,
die in oorzakelijk verband staan met de geleden en bewezen schade). De deelnemer
vrijwaart de organisator voor aanspraken op grond van zulke schade. De deelnemer vrijwaart
de organisator evenzeer voor schade (materieel of immaterieel) veroorzaakt door toedoen
van de deelnemer.
De deelnemer dient, indien hij zulks wenst, zelf in te staan voor de verzekering van de
goederen die zich voor, tijdens en na de beurs in de door hem gebruikte standruimte
bevinden. In geen geval sluit de organisator zelf een afzonderlijke diefstalverzekering af voor
de beurs.
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Annulatie
Bij annulatie van de deelname aan de beurs door de standhouder, zal de standhouder het volledige
factuurbedrag (incl. btw) voor de standruimte verschuldigd zijn.
Foto- en beeldmateriaal
Door deel te nemen aan dit evenement gaat de standhouder akkoord dat er beeldmateriaal van
hem/haar kan genomen en verspreid worden voor publicitaire doeleinden door de organisatoren. U
kunt op elk moment contact opnemen met veronique.de_kinder@pomwvl.be om beeldmateriaal te
laten verwijderen.
Geschillenbeslechting
Elk geschil dat niet in der minne kan worden opgelost tussen de partijen zal uitsluitend worden
beslecht door de rechtbanken van Brugge.

