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VAKANTIESALON VAN BRUSSEL 
6 – 9 februari 2020 |  Brussels Expo | www.vakantiesalon.eu 

AANVRAAG ANIMATIE 

Uiteraard moedigen wij het inzetten van randanimatie enorm aan op het Vakantiesalon. Het 

bevordert de sfeer en maakt de beurs aangenaam voor de gasten. Deze worden aangetrokken 

door uw origineelste vormen van interactiviteit: muziek, dansen, sporten, proeven,… Het kan 

allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

Maar natuurlijk moet dit alles wel in goede banen geleid worden. Daarom willen wij jullie 

vragen om door te geven welke vormen van animatie jullie willen voorzien, want goede 

afspraken maken goede vrienden. Op deze manier kunnen we zorgen dat de verschillende 

animaties op elkaar afgestemd worden en kunnen we jullie bovendien een optimale 

ondersteuning bieden. We rekenen er uiteraard wel op dat iedereen zich aan deze afspraken 

houdt, zodat het voor alle bezoekers en exposanten een aangenaam salon blijft. 

 

Gelieve onderstaande tabel in te vullen. Wij zullen u voor 10/01/2020 een bevestiging sturen 

voor uw animatie. Indien dit echter voor conflicten zorgt, nemen wij eerder al met u contact 

op om samen naar een geschikte oplossing te zoeken.  

Exposanten die geen aanvraag indienen en toch animatie voorzien, kunnen tijdens het salon 

gevraagd worden om de activiteiten stop te zetten of aan te passen. Uiteraard willen we dit 

liever vermijden en iedereen de kans geven om zijn animatie in te vullen naar wens. 

 

Gelieve rekening te houden met een maximaal geluidsniveau van 80 dB. 
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In te vullen tabel: 

 

DATUM ANIMATIE + BESCHRIJVING MUZIEK? UUR (VAN – TOT) 

06/02/20  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

07/02/20  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

08/02/20  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

09/02/20  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

 

Exposant: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Standnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon: 

…………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Gsm-nr contactpersoon: 

…………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Datum + Handtekening: 

 

…………………………………… 

Gelieve dit formulier ingevuld en getekend te bezorgen aan Belinda Serkeyn, via 

b.serkeyn@fisa.be, voor 20 december 2019. 

mailto:b.serkeyn@fisa.be

