
 

    

TARIEVEN STANDBENODIGDHEDEN ZIEZO 2022 

 
We bieden naast de standruimte, standbenodigdheden, advertenties en workshops 
ook de mogelijkheid om uw unieke stand compleet te ontwerpen en in te richten. 
Vragen? Bel ons via  +31 (0)342 473 251 of stuur een mail naar ruben@bendewild.nl. 
Prijzen exclusief btw. 
 

 

Balie wit, open 
1.00x0.50x1.00 (lxbxh) 
 
  

 €78,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Balie wit, dicht 
1.00x0.50x1.00 (lxbxh) 
 
  

 €90,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Barkruk chroom  
Zwarte zitting 
 
  

 €15,50/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 
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Barkruk steigerhout 
 
  

€17,50/stuk exclusief btw  

Nu bestellen 

  

 

Kuipstoel wit 
Chroom frame 
 
  

 €8,25/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Bank grijs 
Ook beschikbaar in zwart 
 

 €80,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Stoel leer zwart 
 
 
  

 €45,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Bank leer zwart 
Ook beschikbaar in zwart 
 

 €125,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 
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Bijzet tafel zwart 
40x40x40 cm 
 
 
  

 €15,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Tafel M 
1,50x0,70m 
 
  

 €25,75/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Tafel L 
1,80x0,70m 
 
  

 €30,75/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Statafel inclusief statafelrok wit 
90cm doorsnee 
 
  

 €39,50/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 
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Statafel inclusief statafelrok zwart 
90cm doorsnee 
 
  

 €39,50/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Statafel inclusief statafelrok blauw 
90cm doorsnee 
 
  

 €39,50/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Statafel inclusief statafelrok rood 
90cm doorsnee 
 
  

 €39,50/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Statafel inclusief statafelrok paars 
90cm doorsnee 
 
  

 €39,50/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 
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Statafel steigerhout 
 
  

 €40,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Vakkenkast groot 
150x150 cm 
 
  

 €80,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Folderkast 
Zwart 

 
  

 
€115,00/stuk exclusief btw 

Nu bestellen 

  

 

Vitrinekast glas 
43x37x163 cm  
  

  
€ 80,00/stuk exclusief btw 

Nu bestellen 
 

  

 Schapplank 
Wordt bevestigd op gewenste hoogte 
 
  

 €30,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 
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Schildersezel 
 
 
 

  
 €30,00/stuk exclusief btw 

Nu bestellen 

  

 

Tv-scherm op statief: 
 

49inch 225,- /stuk exclusief btw 
60inch 295,- /stuk exclusief btw 
80inch 550,- /stuk exclusief btw 
90inch 950,- /stuk exclusief btw 
 Nu bestellen 

  

 

Koelkast tafelmodel 
153 liter 
 
  

 €75,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Verlichting 
2 spots 
 
  

 €59,50/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 
 

Extra friesletters 
 
  

 €4,00/letter exclusief btw 
Nu bestellen 
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Berging 1m2 
Met deur 
 
  

 €175,00 exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Standwand los (wit) 
1.00m x 2.50m  
 
Andere kleuren mogelijk met toeslag. 
  

 € 26,50/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Standwand los (zwart) 
1.00m x 2.50m  
 
  

 € 37,50/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Bedrukte standwand 
1.00m x 2.50m  
 
 

 € 130,00/stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

 

  

 

Lunchpakket Basic 

• Sandwich 

• Gezonde reep 

• Handfruit 

• Jus d’orange  
  

 €12,50/ stuk exclusief btw 
Nu bestellen 
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Lunchpakket Healthy 

• Geheel vegetarisch,  

• Gevulde halve koude wrap,  

• Rijk gevulde vegetarische saladebowl 

• Gezonde reep 

• Handfruit 

• jus d’orange  
 

€16,75/ stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

 

  

 

Lunchpakket Extra 

• Sandwich 

• Gevulde hele koude wrap, 

• Gezonde reep 

• Fruitsalade 

• Jus d’orange 
  

 €19,00/ stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

 

  

 

Kan koffie of thee (1 L) 
Inclusief toebehoren 
  

 €20,00/ stuk exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Elektra aansluiting 
230V, max 3000W verbruik, inclusief 
tweevoudige wandcontactdoos. 
 
  

 € 155,00/aansluiting exclusief btw 
Nu bestellen 
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Krachtstroom aansluiting 
32 Ampère 380V inclusief stroomverbruik met 
een maximum van 22.000W. 
 
  

 € 280,00/aansluiting exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Vaste internetverbinding 
2MB (bedraad) 
 
  

 € 185,00/aansluiting exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

 

WiFi-toegang | toegang voor 4 devices 
 
  

 €190,00 exclusief btw 
Nu bestellen 

  

 

Uitrijkaart 
Kaart is één keer geldig, de kaart wordt bij het 
uitrijden ingenomen. 
 
  

 € 17,00/kaart exclusief btw 
Nu bestellen 

 
 

  

 
U kunt uw standbenodigdheden bestellen via het formulier op de website. Naast de 
extra bestellingen kunt u standruimte afnemen, adverteren en workshops geven. 
Vragen uw klanten naar entreekaarten voor de beurs? Die kunnen ze vinden via 
deze link. 
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