
Voordelen boeken tijdens beurs

Standbouw mogelijkheden

Voordelig tarief

Voorrang nieuwe indeling

21 dagen bedenktijd

Houtbouw constructie: €95 per m2
(achter- en zijwand(en), tapijt, 
naambord, stroomaansluiting, 
verlichting en verbruik). 

Huisjes constructie: €95 per m2
(achterwand, tapijt, naambord, stroomaansluiting,
verlichting en verbruik). 
Let op 3 open zijden, inclusief berging 1m diep
over de gehele achterzijde. 

(geldig t/m zaterdag 18 februari 2023)
Beurstarief per m2

Exclusief standbouw €166

Inclusief standbouw  €261

Vroegboektarief per m2
(geldig t/m donderdag 1 juni 2023)

Reguliertarief per m2
(geldig vanaf vrijdag 2 juni 2023)

Exclusief standbouw €172

Inclusief standbouw  €267

Exclusief standbouw €185

Inclusief standbouw  €280

Deelnamemogelijkheden en tarieven
Negenmaandenbeurs 2024

Het evenement vindt plaats van 14 t/m 17 februari.

Onderstaand vind je de informatie en deelnamemogelijkheden 
inclusief tarieven. 

*Om de stijgende energiekosten deels op te vangen geldt voor aankomende editie een energietoeslag van €12,- per m2.
  Indien er sprake is van een positieve ontwikkeling in de energiecrisis, dan zal een herberekening worden gedaan van de energietoeslag. 
  Dit kan resulteren in een teruggave naar de standhouder.

 
 

www.negenmaandenbeurs.nl/rebook



Halindeling en standlocatie
Editie 2024 zal plaatsvinden in hal 10, 11 en 12. Voor alle partijen die opnieuw inschrijven betekent dit dat zij
een nieuwe locatie in dit gedeelte van het RAI-complex toegewezen krijgen. Dit zal verlopen volgens de
toewijzingsprocedure. 

Deelnamepakket

Per inschrijving wordt éénmalig een Deelnamepakket in rekening gebracht à €495,00 excl. BTW. De kosten van
het Deelnamepakket zijn niet terug te vorderen. 
In het pakket zit inbegrepen:

Inschrijvingsgeld

Naamsvermelding en logo op online deelnemerslijst negenmaandenbeurs.nl 

Mogelijkheid om deel te nemen aan free publicity traject via persnetwerk RAI Amsterdam

Toegang voor personeel tot de beurs (aantal afhankelijk van grootte van de standruimte)

Toegang tot de Negenmaandenbeurs Exposantenlounge met gratis koffie en thee

Gratis picollo-service bij opbouw en afbouw

6 gratis toegangskaarten voor de beurs 

Deelname aan de online Exposantenbijeenkomst (1 tot 2 maanden voor aanvang beurs)

Toewijzingsprocedure

Er is geen mogelijkheid 
de huidige locatie te behouden

Geef bij het rebooken de voorkeur 
voor locatie op, in de buurt van...

Alle partijen worden volgens segment en/ of 
productgroep ingedeeld in een van de drie hallen 

De partijen die tijdens de beurs inschrijven 
worden als eerste ingedeeld

Vanaf 1 juni 2023 wordt er contact opgenomen 
met de nieuwe locatie

Na 1 juli 2023 kan iedereen die voor 
vroegboektarief inschrijft een locatie uitzoeken

www.negenmaandenbeurs.nl/rebook


