
Beurs-informatie

Beursdag 
Donderdag 3 november 2022 van 10.00 tot 18.00 uur.

Opbouwen 
Woensdag 2 november 2022 van 10.00 tot 17.00 uur.

Afbouwen
Donderdag 3 november 2022 van 18.00 tot 00.00 uur.

Hapjes en drankjes zijn op de beursdag geheel 
gratis voor standhouders en bezoekers.

Contact
Lindeman Events BV
J. Duikerweg 5
1703 DH  Heerhugowaard

072 54 00 335
06 196 398 75

jan@lumail.nl

DAKEN&ZAKEN

Tarieven stands
12 m2  -  € 1.500,- ex btw.

24 m2  -  € 2.750,- ex btw.

48 m2  -  € 4.950,- ex btw.

Een basisstand is voorzien van 
Witte wanden, elektra, frieslijst,
tafel met 3 hoge krukken, spotverlichting
en vloerbedekking.



DAKEN & ZAKEN 2022, de dakenvakbeurs van Nederland

Donderdag 3 november 2022, van 10.00 tot 18.00 uur

Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’

De relatiebeurs voor de platte en hellende dakenbranche

Het dak wordt steeds meer ontdekt als de locatie voor: 

•  de oplossing voor ruimtegebrek in stedelijk gebied;
•  zonnepanelen;
•  groen;
•  wateropvang (ontlasten rioleringssystemen);
•  luchtzuivering;
•  biodiversiteit;
•  gezond en energiezuinig binnenklimaat;
•  etc.

Maar de belangrijkste functie van het dak is de waterdichting. 
Belangrijk is dus dat dit alles op een goede manier gebeurt, met de juiste materialen en technieken. 
En als het even kan met gebruikmaking van milieuvriendelijke materialen.

De platte en hellende dakenbranche staan voor een flinke opgave, in een tijd  
waarin vakmanschap steeds schaarser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit,  
van belang dat de verschillende branchepartijen met elkaar in gesprek gaan  
en blijven. De beurs DAKEN & ZAKEN is een belangrijke factor in dat proces.  
Deze beurs biedt alle belanghebbenden de gelegenheid om in een rustige sfeer  
met elkaar in gesprek te gaan.

DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers  
binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten.

• Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

•  Gratis toegang.

•  Gratis catering.

•  Voldoende parkeergelegenheid.

•  Centrale ligging aan de A15 en de A27.


