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Sponsor voorstel 

 

Belgisch Nederlands Watersymposium 
Koninklijk staatsbezoek aan Nederland 

 

Robuuste watersystemen en circulaire economie 

Wat is uw water (of dat van uw buurman) waard? 

30 november 2016 – Eindhoven 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
2 

UITNODIGING 
 
De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde brengen eind november, op uitnodiging van 
koning Willem-Alexander, een officieel staatsbezoek aan Nederland. Daarbij wordt veel aandacht 
geschonken aan water en plannen beide koningen, samen met de officiële delegaties, aanwezig zijn 
tijdens het voltallig gedeelte van het Belgisch-Nederlands watersymposium. 
 
Dit tweede grensoverschrijdende “Belgisch-Nederlands Watersymposium”, gaat door op woensdag 
30 november 2016 in Eindhoven en wordt georganiseerd door het Vlaams Kenniscentrum Water 
(Vlakwa)/VITO samen met de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Water-technologie (SKIW) en 
het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). 
 
Het thema van dit symposium is:  

“Robuuste watersystemen en circulaire economie”, 
“Wat is uw water (of dat van uw buurman) waard?” 

 
Het is nu het moment voor de ondernemingen en kennisinstellingen om samen met een 
faciliterende en stimulerende overheid krachten te bundelen en grensoverschrijdende 
samenwerkingen op te zetten. Nu zijn de Europese R&D&I-programma’s 2018-2020 in volle 
voorbereiding met o.a. aandacht voor “large scale demonstratie projecten” en mogelijkheden om 
nieuwe concepten uit te testen.  
 
De deelnemers komen uit industrie, agro-voeding, watermaatschappijen, waterschappen en zijn 
industriële procestechnologen, watertechnologen, water- en utilitymanagers, procestechnologen 
van adviesbureaus, en overheden, alsmede vertegenwoordigers van de toeleverende industrie. Het 
Watersymposium is gericht op match-making tussen de Belgische en Nederlandse deelnemers om 
zo kennis uit te wisselen en concrete gezamenlijke interregionale projecten te initiëren.  
 
 
Wij kijken er naar uit om u te verwelkomen en samen te werken op dit evenement! 
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PROGRAMMA WOENSDAG 30 NOVEMBER 2016 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
Locatie 
Van der Valk Hotel Eindhoven  

Aalsterweg 322 
5644 RL Eindhoven (Nederland) 

 
High Tech Campus (per bus wordt u verplaatst vanuit het Van der Valk Hotel Eindhoven) 

Conference Center the Strip  
High Tech Campus 1 
5656 AE Eindhoven (Nederland) 

 
Bereikbaarheid Van der Valk Hotel Eindhoven 
Eigen vervoer 
 Vanuit Amsterdam – Utrecht – ’s-Hertogenbosch 

U volgt de borden ’s-Hertogenbosch-Eindhoven (A2/E25), bij Eindhoven volgt u de borden 
Waalre/Randweg N2 en u neemt afslag 33 Waalre. Aan het einde van de afslag gaat u 
linksaf, onder het viaduct door, Hotel Eindhoven ligt aan de linkerzijde. 

  
Vanuit Den Haag – Rotterdam – Breda – Tilburg 
Via A13, A16, A58 volgt u bij Eindhoven de borden Waalre/Randweg N2 en u neemt afslag 
33 Waalre. Aan het einde van de afslag gaat u linksaf, onder het viaduct door, Hotel 
Eindhoven ligt aan de linkerzijde. 

 
 Vanuit Antwerpen 

U volgt de borden richting Eindhoven (A67/E34), bij Eindhoven volgt u de borden Randweg 
N2 en u neemt afslag 33 Waalre. Aan het einde van de afslag gaat u linksaf, onder het 
viaduct door, Hotel Eindhoven ligt aan de linkerzijde. 

 
 Vanuit Maastricht 

U volgt de borden richting Eindhoven (A2/E25), bij Eindhoven volgt u de borden 
Waalre/Randweg N2 en u neemt afslag 33 Waalre. Aan het einde van de afslag ziet u Hotel 
Eindhoven recht voor u. 

 
Openbaar vervoer 

Vanuit Eindhoven centraal station is het mogelijk om de buslijnen 7,170, 171 of 172 te 
nemen. Deze bussen stoppen allen voor het hotel. 
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PARTNER & SPONSOR OPPORTUNITEITEN 
 
Onderstaande sponsorpakketten zijn opgesteld met de focus op maximale visibiliteit en uitgebreide 
mogelijkheden vóór en tijdens het symposium.  
 
Algemene sponsorvoorstellen tot partnerovereenkomst: 
 
 ZILVER GOUD PLATINUM 
Gratis aanwezigheid bij het symposium 1 1 2 
Logo meegeleverd op dia’s tijdens de sessies & pauzes  X X 
Inbrengen van promotiemateriaal in symposiumtas X X X 
Deelnemerslijst voorzien X X X 
Bedrijfslogo getoond op aankondigingen  X X 
Bedrijfslogo op website  X X 
Bedrijfslogo getoond op vaste panelen (locatie 
staatsbezoek)*Ontwerpkost paneel aan democratische prijzen – hier 
staat uw organisatie zelf voor in – richtlijnen worden doorgezonden 

  X 

Bedrijfsfilm getoond op LED (locatie staatsbezoek)*   X 
KOST 1.500 € 5.000 € 10.000 € 
 
 
 
 
 
*In de ontvangsthal van de High Tech Campus worden mobiele units voorzien, waarop volgende 
mogelijk zijn 
 Bedrijfsfilm op een LCD-scherm 
 Poster unit – blanco panelen aangebracht in de units (122x122 cm), waardoor u aan beide 
 zijden een poster kan bevestigen 
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WETTELIJKE BEPALINGEN 
 
Betaling 
De gerelateerde sponsor factuur wordt uitgereikt voor het symposium en mag niet later betaald 
worden dan 3 november 2016. 
 
Annuleringvoorwaarden 
Laatste dag waarop de overeenkomst kan geannuleerd worden en volledige terugbetaling wordt 
gegarandeerd is 15 dagen na ontvangst van de getekende overeenkomst. 
Laatste dag waarop de overeenkomst kan geannuleerd worden en 50% terugbetaling wordt 
gegarandeerd is 30 dagen na ontvangst van de getekende overeenkomst. 
Valt de annulering buiten de 30 dagen na ontvangst van de getekende overeenkomst, dan blijft het 
gehele bedrag verschuldigd aan de organisatie van het Belgisch Nederlands Watersymposium. 
 
Contact & Info 
Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) 

Graaf Karel de Goedelaan 34 
8500 Kortrijk 

 
Tel: 0032 (0) 56-24 12 61 
Contactpersoon: Stéphanie De Man (sdm@vlakwa.be) 

 
Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) 

Koningskade 40 
2596 AA Den Haag 

 
Tel: 0031 (0) 70-335 17 67 
Contactpersoon: Johan van Mourik   (jwg.van.mourik@hetnet.nl)  

 
  

mailto:sdm@vlakwa.be
mailto:jwg.van.mourik@hetnet.nl
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AANVRAAGFORMULIER PARTNEROVEREENKOMST 
 
Als gescande PDF per e-mail te bezorgen aan  

 
Pauline Beaumont 
Mail: pauline.beaumont@waternetwerk.nl  

 
Bedrijfsnaam:            
BTW-nummer:            
Uw bedrijfs referentie of bestelbonreferentie:       
 
Facturatieadres:          
 
Contactpersoon:          
Direct telefoonnummer:         
Fax:             
E-mail:            
 
Hierbij maak ik een bestelling voor volgende: 
 
Partnerovereenkomst: 
 
Zilver  (€   1.500)    
Goud  (€   5.000)    
Platinum  (€ 10.000)    
 
   Totale kost: Totaal excl. BTW       EUR 
     BTW 21 %        EUR 
     TOTAAL:        EUR 
 
Ik bevestig/bestel bovengenoemde artikel voor mijn bedrijf en ik verklaar te zijn geïnformeerde 
over de regels met betrekking tot reservering, betaling en de annuleringsvoorwaarden zoals 
bepaald in deze partnerovereenkomst. 
 
Datum:      /     /      
 
 
 
Naam:           Handtekening:       
 
 

mailto:pauline.beaumont@waternetwerk.nl
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