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INTRODUCTIE 
 

IWA brengt wereldwijde kernspelers op het gebied van water bijeen in een congres en beurs. 

In elke editie komen de thema’s van de IWA-werkgroepen aan bod en is er extra aandacht 

voor de uitdagingen in de desbetreffende regio. Deze editie focust op ‘Water for smart and 

liveable cities’. Op de beursvloer is het Vlaams/Belgisch Paviljoen, getrokken door Vlakwa, 

AquaFlanders De Watergroep, Aquafin en FIT een vaste speler en belangrijke 

ontmoetingsplaats voor de Vlaamse watersector. Jij kan deel uitmaken van deze 

groepsstand. 

 

Samen met jou kijken we er naar uit om de Vlaamse spelers samen te brengen, om kennis te 

delen en van elkaar te leren.  

 

Wij Vlamingen leven in een complexe realiteit. We leven in een dichtbevolkt, waterschaars, 

verstedelijkt gebied met veel economische en waterintensieve activiteit. Ondanks alle 

uitdagingen zijn we koploper in complexe wateroplossingen. Waarom? Omdat we er telkens 

in slagen om de juiste koppen bij elkaar te steken, die samen op de juiste knoppen weten te 

drukken. Straf hé? Wel, dat vinden wij ook. 

 

Daarom hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan een verhaal om Vlaanderen als 

waterregio op de kaart te zetten. Wie zijn we, wat doen we, wat drijft ons? Het paviljoen 

brengt dat sprekende verhaal voor het eerste knallend creatief naar buiten. Zo bieden we 

een aantrekkelijke en sterke groepsstand als toegangsticket om ook jouw verhaal 

(technologie, project, oplossing, dienst…) aan op te hangen. 

CIJFERS 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10.000 

Internationale 
professionals uit 

de watersector 

11de 
Editie sinds  
2000 

4 keer 

Een dagelijks 
Happy Hour waar 
Vlamingen elkaar 
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VORIGE EDITIE: 2018 TOKIO 
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SPONSORPAKKETTEN 
 

 

 

  

€ 1.000 

Poster  
 

 

Logo vermelding 

digitaal en op 

stand 

 

1 poster op 4 

schermen 

telkens 30 sec. 

in loop 

 

€ 2.000 

Video                                             
 

 

Logo vermelding 

digitaal en op 

stand 

 

Video (max 3 

min. ENG 

ondertiteld) op 4 

schermen 

telkens in loop 

€ 2.500 

Happy Hour 
 

 

Logo vermelding 

digitaal en op de 

stand 

 

1 dag Happy 

Hour met je 

naam als drager 

van de Happy 

Hour (logo op 

groot scherm 

achter de bar 

‘sponsored by’) 

 

1 gratis 

exhibitorsbadge 

 

 

€ 5.000 

Pitchruimte  
 

 

Logo vermelding 

digitaal en op 

stand 

 

1 dag 2 x 30 

min. 

pitchpresentatie 

op de stand 

 

1 gratis 

exhibitorsbadge 

 

Gebruik van 

ruimte & 

faciliteiten 

 

Deelname aan 

Happy Hour 

€ 7.500 

Standruimte  
 

 

Logo vermelding 

digitaal en op 

stand 

 

4 beursdagen 

boothcounter 

incl. folderrek 

 

1 gratis 

exhibitorsbadge 

 

Gebruik van 

ruimte & 

faciliteiten 

 

Deelname aan 

Happy Hour 

€ 10.000 

Standruimte 

+ 1 pitch  
 

Logo vermelding 

digitaal en op 

stand 

 

1 dag 1 x 30 

min. 

pitchpresentatie 

op de stand 

 

4 beursdagen 

boothcounter 

incl. folderrek 

 

1 gratis 

exhibitorsbadge 

 

Gebruik van 

ruimte & 

faciliteiten 

 

Deelname aan 

Happy Hour 
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SUBSIDIE VOOR SPONSORS VIA FIT 
Voor wie en waarom? 

• Deze subsidie is voor kmo’s, ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van 

koophandel. 

• Met deze subsidie wil Flanders Investment & Trade (FIT) je stimuleren om deel te 

nemen aan internationale beurzen en niche-evenementen. Zo kun je zakelijke 

contacten leggen en kan je onderneming of organisatie naambekendheid verwerven 

bij een gespecialiseerd publiek. 

 

Voorwaarden 

• Je vraagt de subsidie aan in naam van je kmo, ondernemersorganisatie of 

(gemengde) kamer van koophandel. 

o Indien kmo: je onderneming beantwoordt aan de Europese basisdefinitie van 

een kmo én heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. 

o Indien ondernemersorganisatie of (gemengde) kamer van koophandel: je 

organisatie mag niet in aanmerking komen voor een structurele financiering 

bij FIT. Voor meer info: subsidies@fitagency.be of +32 2 504 88 64. 

• Je onderneming of organisatie heeft een Belgisch ondernemingsnummer. 

o Uitzondering: de gemengde kamers van koophandel in het buitenland. 

• Je onderneming of organisatie is in orde met de sociale en fiscale wetgeving. 

• Je onderneming of organisatie heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT 

nageleefd. 

• Je krijgt voor je deelname aan de beurs of niche-evenement geen financiële steun 

van een andere instelling of overheid. 

• De goederen of diensten die je tentoonstelt op de beurs of niche-evenement, 

creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde 

in het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de 

rechtstreekse arbeidsplaatsen. 

• Neem je deel aan de beurs of niche-evenement via een lokale partner, agent of 

verdeler, dan voeg je bij je aanvraag een kopie toe van het volledige 

facturatietraject. 

 

Bedrag subsidie 

Daar de hoofdsponsor de naakte stand oppervlakte en faciliteiten op zich nemen, kan FIT 

geen steun verlenen onder het subsidietype deelname aan een buitenlandse beurs. Je kunt 

echter wel subsidie aanvragen onder de noemer ‘deelname aan een niche-evenement’. 

Hier geldt als absolute voorwaarde dat er moet deelgenomen worden op een actieve 

manier. Dit betekent dat sponsortype poster / video / happy hour niet voor financiële 

steun in aanmerking komen.  

 

• Standaard: 2.500 euro, indien je kosten van je actieve deelname aantoont. 

• Voor kmo’s die sedert 1 september 2005 minder dan 4 goedgekeurde 

subsidieaanvragen hebben bij FIT: 3.750 euro. 

 

Hoe aanvragen?  

Subsidie voor deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement | Flanders Trade 

(flandersinvestmentandtrade.com)   

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-deelname-aan-een-buitenlandse-beurs-niche-evenement
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-deelname-aan-een-buitenlandse-beurs-niche-evenement
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WETTELIJKE BEPALINGEN 
Deadline indiening 

Deelname aan het IWA World Water Congress & Exhibition event wordt door de sponsor 

bevestigd door het getekend onderstaand sponsorcontract ten laatste op vrijdag 13 mei 

2022 om 12:00u te mailen aan de eventcoördinator (Stéphanie De Man – contactgegevens 

zie onder). 

 

Facturatie en betaling 

De gerelateerde factuur wordt uitgereikt na ontvangst van het getekende contract.  

Betaling van de factuur gebeurt binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. 

Bij niet tijdige betaling behoudt de eventcoördinator zich het recht voor de deelname van de 

sponsor aan het event alsnog te annuleren. 

 

Annuleringsvoorwaarden 

De sponsor kan zijn deelname aan het event annuleren door middel van een aangetekend 

schrijven of door middel van een e-mail met ontvangstbevestiging aan de eventcoördinator 

binnen de tien (10) dagen na datum van ontvangst van het sponsorcontract. 

Valt de annulering door de sponsor buiten de tien (10) dagen na datum van ontvangst van de 

getekende overeenkomst, dan blijft het gehele bedrag verschuldigd aan de organisatie van 

het Vlaams/Belgisch Paviljoen. 

 

In het geval dat het event wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, door de organisatie 

van het event (IWA) dan zal de eventcoördinator de sponsor hier onverwijld van in kennis 

stellen. De ontvangen sponsoring zal worden aangewend om deel te nemen aan een het 

nieuwe event dat door IWA wordt georganiseerd in vervanging van het geannuleerde event 

of voor een ander event van IWA waaraan het Vlaams/Belgisch Paviljoen als 

vertegenwoordiger van de sector deelneemt, onder aftrek van de gemaakte kosten die 

werden gemaakt om deel te nemen aan het geannuleerde event voor zover deze kosten niet 

kunnen worden gerecupereerd. 

 

Intellectual property - persoonsgegevens 

Voor de promotie van het event en in het kader van het event mag de organisator van het 

event en het Vlaams/Belgisch Paviljoen de (merk)namen, logo’s, adressen en 

contactgegevens van de sponsor gebruiken. 

 

Geen aansprakelijkheid 

Behoudens bedrog zal de eventcoördinator of het Vlaams/Belgisch Paviljoen in geen geval 

aansprakelijk zijn voor enige directe en/of indirecte schade die de sponsor lijdt in uitvoering 

van het sponsorcontract. 

 

Elektronische ondertekening en verzending 

De ondertekening van het sponsorcontract door middel van algemeen aanvaarde 

elektronische ondertekeningssoftware (bvb DocuSign) en/of het overmaken van het contract 

via e-mail, wordt beschouwd dezelfde bewijswaarde te hebben als een handgeschreven 

ondertekening van het contract of de afgifte van een analoge versie ervan. Elke partij heeft 

het recht om de elektronische versie van het contract te gebruiken als bewijs van uitvoering 

van het contract door de partijen in plaats van de originele kopie van het contract. 
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SPONSORCONTRACT  

 
Voor IWA World Water Congress & Exhibition 2022 

Kopenhagen, Denemarken 
 

Event coördinatie Vlaams/Belgisch Paviljoen: 

VITO 

Boeretang 200, 2400 MOL 

BTW - BE0244.195.916 

 

Naam sponsor  

Adres  

BTW-nummer  

Telefoonnummer  

Contactpersoon  

Mailadres  

Banknummer  

Factuurreferentie  

 

De sponsor verklaart een sponsor engagement aan te gaan voor: 

 

 

 

Gekozen formule  

Bedrag  

(bovenstaand is excl. BTW) 

 

Aantal  

Totaal bedrag  

(excl. BTW) 
 

 

De sponsoring wordt erkend na het ontvangen van het gesponsorde bedrag. 

 

Handtekening sponsor 

 

 

 

Naam: 

Datum: 

 

Bezorg je logo in goede kwaliteit in .jpg en .ai/.eps aan sdm@vlakwa.be. 

€ 1.000 

 

Poster 

€ 2.000 

 

Video 

€ 2.500 

 

Happy Hour 

€ 5.000 

 

Pitchruimte 

€ 7.500 

 

Standruimte 

€ 10.000 

 

Standruimte 

+ 1 pitch 

mailto:sdm@vlakwa.be
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CONTACT 
 

Event Coördinator 

Stéphanie De Man 

Leiestraat 22 

8500 Kortrijk 

 

sdm@vlakwa.be 

+32 (0) 494-12 27 45 

 

mailto:sdm@vlakwa.be

