UITNODIGING

Uw bedrijf op Drone West 2022
DRONE WEST 2022
POM West-Vlaanderen, Vives, De Blauwe Cluster, VITO en Flanders Make/EUKA
slaan op 23 juni in Oostende de handen in elkaar voor de tweede editie van Drone
West. Hét drones event bij uitstek in West-Vlaanderen.
Naast alles wat zich op dit gebied in het luchtruim afspeelt, is er deze keer ook
aandacht voor water- en landgebonden onbemande toestellen.
Vertrekpunt van het evenement zijn de West-Vlaamse sterktes en behoeftes,
maar met ambitie tot Vlaamse brede relevantie. Het opzet blijft tweeledig:
enerzijds inspireren, informeren en demonstreren, anderzijds een bestaand
aanbod en mogelijke end-users samenbrengen. Aanbieders van onbemande
technologie, of toepassingen daarvan, krijgen de kans om zich commercieel te
presenteren ten aanzien van eindgebruikers via beursstanden en de mogelijkheid
om demonstraties te geven. Tegelijkertijd wordt aan de hand van een interessant
conferentieprogramma een informatief luikt toegevoegd dat inzicht geeft in de
state of play binnen de snel evoluerende sector van onbemande systemen. Hierbij
ligt de focus op het in beeld brengen van inspirerende en concrete cases, waarbij
voor de drie topics ‘offshore’, ‘security’ en ‘environment’ parallelle break-outsessies worden georganiseerd.
Dit evenement wordt georganiseerd binnen het EFRO-GTI project ‘Drone
Innovations’, dat investeert in drone infrastructuur in West-Vlaanderen, en
kennisdeling en co-creatie faciliteert.

Ondersteund door:

DOELGROEP
Operatoren van lucht-, water- of grondgebonden onbemande systemen,
thematische technologiebedrijven, starters, end-users, onderzoekers,
kennisinstellingen, …
PROGRAMMA
-

Donderdag 23 juni 2022 van 9u30 tot 18u30

-

Doorlopend beursbezoek van 10u tot 18u30

-

Doorlopend mogelijkheid tot netwerking

-

Doorlopend mogelijkheid tot demo van 10u30 tot 18u (lucht/water/land)
09u30: ontvangst
10u00: verwelkoming en opening
11u00: start conferentiegedeelte (parallelle break-outsessies)
18u30: einde

PRAKTISCH
Locatie: Bluebridge, Ostend Science Park, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende
Uiterste inschrijfdatum standhouders: vrijdag 20 mei 2022
Inschrijven als standhouder:
Inschrijven kan via volgende link https://bit.ly/3JX3rBC. Daarna zal u door de
organisatoren gecontacteerd worden voor verdere afspraken.
Over de organisatoren:
POM West-Vlaanderen:
De Blauwe Cluster: www.
Vives:
VITO:
Flanders Make/EUKA:

www.pomwvl.be
www.blauwecluster.be
www.vives.be
www.vito.be
https://euka.flandersmake.be

Over Drone Port West-Vlaanderen:
https://www.droneportwvl.be
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Deelnameprijs standhouder:
-

Basic: 350 EUR (ex. BTW)
o
o
o
o
o
o
o
o

-

3m² aan standruimte
Tafel en twee stoelen
Catering voor twee personen
Wifi
Elektriciteit en verlichting
Achter- en zijwanden
Posterbord
Mogelijkheid tot outdoor demo (vliegkooi/water/verharding/offroad)

Large: 550 EUR (ex. BTW)
o
o
o
o
o
o
o
o

6m² aan standruimte
Tafel en drie stoelen
Catering voor drie personen
Wifi
Elektriciteit en verlichting
Achter en zijwanden
Posterbord
Mogelijkheid tot outdoor demo (vliegkooi/water/verharding/offroad)

VOORWAARDEN
-

U ontvangt als standhouder na inschrijving een factuur van POM WestVlaanderen. Deze factuur dient voldaan te zijn voor 13 juni 2022.

-

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.
Deze invulling is volledig vrij. Er worden door de organisatie op esthetisch
vlak enkel uniforme U-vormige wanden voorzien.

-

Indien u ervoor kiest om als standhouder een demo te voorzien, wordt dit
op voorhand afgestemd met de organisator. Demo’s zijn steeds conform
de hierop van toepassing zijnde wetgeving.
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-

De opbouw van de stand/demo gebeurt op woensdag 22 juni, vanaf 9u.

-

De stand dient afgebroken te zijn op vrijdag 24 juni, 12u.

-

De eventruimte beschikt over een brandpolis voor de gebouwen, ruimtes
en BA-verzekering.

-

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies,
beschadiging of diefstal van de goederen van de standhouder of goederen
van derden die zich voor, tijdens en na de beurs in de door hem gehuurde
standruimte bevinden (tenzij in geval van bewezen fouten, die in
oorzakelijk verband staan met de geleden en bewezen schade). De
standhouder vrijwaart de organisator voor aanspraken op grond van zulke
schade. De standhouder vrijwaart de organisator evenzeer voor schade
(materieel of immaterieel) veroorzaakt door toedoen van de
standhouder.

-

De standhouder dient, indien hij dit wenst, zelf in te staan voor de
verzekering van goederen die zich voor, tijdens of na de beurs in de door
hem gehuurde standruimte bevinden. In geen geval sluit de organisator
zelf een afzonderlijke diefstalverzekering voor de beurs.

-

De standhouder heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht mits
inschrijving voor 13 mei 2022. Bij annulering van de deelname aan de
beurs door de standhouder, zal de standhouder het volledige
factuurbedrag (incl. BTW) voor de standruimte verschuldigd zijn.

-

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. Er kan op elk moment
contact opgenomen worden met celien.tanghe@pomwvl.be om
beeldmateriaal te laten verwijderen.

-

Elk eventueel geschil dat niet in der minne kan worden opgelost tussen de
partijen zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Brugge.

INSCHRIJVEN
Uitsluitend
per
kerende
mail
VOOR
sven.nachtergaele@pomwvl.be, daarna zal u
gecontacteerd worden voor verdere afspraken.

20
mei
2022
via
door de organisatoren
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