
 
 

 
Vakdag: informatie stands, standmaterialen, maatvoering, foto's 
 
Bestellen standmaterialen en scanapp 
Vakdag Fondsenwerving zorgt voor de stand zelf, met: zijwand, achterwand, stopcontacten, spots, 
ophanghaken en WiFi. Bij hoekstands laten we doorgaans de zijwanden aan één kant weg, om een 
optimale open inloop te bewerkstelligen. In de plaats van de zijwand is dan meestal een extra 
steunscherm nodig om de stand stabiel te houden (plusminus 100 x 100 cm). 
 
 
Prijzen excl. btw 
Rechthoekige, afgerokte gewone tafel  € 75,- 
Stoel voor gewone tafel    € 40,- 
Statafel      € 75,- 
Barkruk voor bij statafel    € 40,- 
Standbalie (wit)     € 125,- 
Plasmascherm 42” op standaard met kabel € 410,- 
Lunchbox(en) met krentenbol, bruin broodje 
jong belegen kaas, jus dórange en wit 
puntje boerenachterham.    € 10,-  
App voor scannen badges voor contact- 
gegevens bezoekers: € 85,- per scanner. 
 
 
Maatvoering 
De wit afgerokte tafels zijn 120 cm. lang, 80 cm. breed en 76 cm. hoog.  
De witte balie is 100 cm. lang, 50 cm. breed en 100 cm. hoog. 
De statafels zijn 110 cm hoor en 80 cm vierkant. 
Het plasmascherm is 42” en wordt geleverd met een standaard. 
 
 
 
 

  
Afgerokte lage tafel                    Hoge tafels en krukken         Balie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor de stands geldt: hoogte: exclusief de boven- en benedenplinten (elk 10 cm) is de paneelhoogte 
230 cm. Breedte binnenkant achter: panelen inclusief de staande profielen 300 cm. Breedte zijkant 
binnenkant: 200cm. 
 
• Wanneer doek of foam wordt gefabriceerd om binnen de staande- en bovenprofielen op de 

panelen te bevestigen, moet 97 x 230 cm worden aangehouden. 
• Wanneer doek wordt gefabriceerd voor de gehele achterkant adviseren wij 297 x 230 cm. Dan 

blijven de staande profielen links, rechts en boven vrij. 
• Wanneer doek wordt gefabriceerd voor de zijkant adviseren wij 197 x 230 cm. Dan blijven de 

staande- en bovenprofielen vrij. 
• Wanneer doek wordt gefabriceerd waarbij zowel achterwand als zijwand met één doek wordt 

bedekt, dan adviseren wij voor de achterwand een breedte van 300 meter aan te houden en voor 
de zijwand(en) een breedte van 198,5, zodat het totale doek voor achterwand en één zijwand 
498,5 cm breed is en 230 cm hoog. Voor achterwand en twee zijwanden wordt dat 697 breed en 
230 cm hoog. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Voorbeeld stand: diep 2 meter, breedt 3 meter. Bij hoekstands kan door het weglaten van een zijwand 
een inloopsituatie worden gecreëerd. In dat geval wordt wel een steunpaneel van 1 x 1 meter 
geplaatst op de plek van de weggelaten zijwand. 
 

 


