
 
 

   

Promoot gezamenlijk met de Vereniging ION het  
thema “oppervlaktetechnieken” tijdens Materials 2015 

 
Op 22 en 23 april is Materials 2015, vakbeurs met congres, hét trefpunt voor professionals die 
betrokken zijn bij de keuze, het toepassen en (na)bewerken van materialen.  
Langs deze weg informeren wij u graag over de mogelijkheden om uw bedrijf te profileren tijdens dit 
unieke evenement. Materials 2015 is voor u het moment om u te onderscheiden!  
 
De 3e editie focust op properties – applications – solutions  
Materials 2015 is meer dan alleen een beurs over (nieuwe) materialen en materiaaleigenschappen. Er 
komen ook veel materiaaltechnieken aan bod, zoals specialistische bewerkingen, 
warmtebehandelingen, omvormtechnieken, oppervlaktetechnieken en verbindingstechnieken. Deze 
technieken maken aansprekende oplossingen voor gewenste functionaliteiten mogelijk. Denk aan 
lichtgewicht materialen die voor zowel de automotive industrie als de lucht- en ruimtevaart van groot 
belang zijn. Verder is er op de beursvloer veel aandacht voor oplossingen van allerlei 
‘materiaaluitdagingen’, zoals corrosie, hechting, temperatuurbestendigheid, hergebruik, 
recyclebaarheid, slijtvastheid, wrijvingsweerstand, UV-bestendigheid en vervormbaarheid. En 
natuurlijk komen onderwerpen als analysetechnieken, schaarste en schade-onderzoek aan bod.  
 
Wat mag u verder verwachten als exposant:  

 Driehoek van materialen met focus op: properties - applications – solutions  
 120 exposanten uit binnen- en buitenland  
 1.700 bezoekers  
 42 lezingen  
 Diverse themapleinen & live demo's  
 Inspirerende materialententoonstelling van MATERIA  
 U geeft materialen en de bijbehorende technieken de aandacht die ze verdienen. 

 
Samenwerking met Vereniging-ION De Vereniging-ION wil graag samen met u het thema 
Oppervlaktetechnieken promoten tijdens deze vakbeurs. Dit wordt gerealiseerd door een groot 
paviljoen welke (voorlopig) bestaat uit 8 stands. Tevens worden elke dag 2 lezingen verzorgd over dit 
specifieke thema. Lift mee met deze gezamenlijke deelname en ontvang ook nog eens korting op uw 
standsprijs!  
 
Kosten   Prijs Paviljoen   Normale prijs   Uw korting       
Stand afmeting  Vereniging ION 
2x2 m²    € 1.300,-    € 1.500,-   € 200,-  
3x2 m²    € 1.950,-    € 2.250,-   € 300,-  
4x2 m²    € 2.300,-    € 2.650,-   € 350,-  
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.  

 
Let op: de genoemde deelnameprijs per deelnemer zijn inclusief:  

 huurgebruik van de vierkante meters stand oppervlakte gedurende de beursperiode  

 huurgebruik systeemwanden, 250 cm hoog  
 logobord 30 cm hoog met vermelding bedrijfslogo  

 meubilair: 1 tafel (120x80 cm) en 2 stoelen  
 verlichting: per 3 m2 één spot  

 wandcontactdoos (230v),stroomverbruik  
van verlichting en overige 230 volt apparatuur (3kW)  

 gratis koffie, thee en lunch voor exposanten  
 gratis deelname aan exposanten diner na afsluiting dag 1  

 netwerkborrel voor exposanten en hun relaties  
 uitgebreide mediacampagnes en profilering van uw bedrijf  

  

Vereniging ION 
Vragen over  het paviljoen: 
Oppervlaktetechniek 
Santino Scherpenborg 
Relatiemanager 
T: +31( 0)30 6300390 
M: +31 (0)6 2294 1740 
E: scherpenborg@vereniging-ion.nl  
I: www.vereniging-ion.nl  
I: www.materials.nl 
 

 

mailto:scherpenborg@vereniging-ion.nl
http://www.vereniging-ion.nl/
http://www.materials/


 
 

   

AANMELDFORMULIER DEELNAME PAVILJOEN 
OPPERVLAKTETECHNIEK 

 
Ondergetekende verzoekt hierbij om deelname als exposant aan Materials 2015, dat gehouden zal worden op 

woensdag 22 april en donderdag 23 april 2015 in NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven, Nederland. 

 
RESERVERING STANDRUIMTE 

Stand afmeting  Standprijs (lid Vereniging ION)   Standprijs (niet-lid Vereniging ION)  

O  2x2 meter    O € 1.300,-    O € 1.500,- 

O   3x2 meter   O € 1.950,-    O € 2.250,- 

O   4x2 meter   O € 2.300,-    O € 2.650,- 
 

 Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW      

 Het huren van meerdere stands is mogelijk. Naast elkaar gelegen stands kunnen eventueel gecombineerd worden.  

 Eén of meerdere partners zijn toegestaan op de stand.   

 
GEGEVENS 

Bedrijf :  

Naamsvermelding t.b.v. communicatie (indien afwijkend van bovenstaand):   

Naam (tekenbevoegde):   

Functie:   E-mail:    

Contactpersoon (voor de beurs indien afwijkend van bovenstaand):   

Functie (contactpersoon): 

E-mail (contactpersoon): 

Intern adres:  

Postadres:    

Postcode en plaats:   

Telefoonnummer:   

Internet:  

BTW-nummer (indien van toepassing):  

Ordernummer (indien van toepassing):  

Factuuradres (Alleen invullen wanneer dit afwijkt van het postadres)  

 

 
De betaling dient als volgt te geschieden: 100% vóór 14 februari 2015. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  
U ontvangt hiervoor een factuur van Mikrocentrum. Uw betaling dient binnen de betalingstermijn te zijn bijgeschreven op de bankrekening van 
Mikrocentrum. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden behoudt de organisatie zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de 
expositie te weigeren. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 januari 2015, daarna zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.  
Acceptatie van uw aanvraag is voorbehouden aan de organisatie. Na acceptatie van de organisatie ontvangt u een bevestiging van uw 
inschrijving, waarmee de aanmelding definitief is. 

 
Naam (tekenbevoegde): 
 
Datum en Plaats:  

Handtekening:  

 
Uw aanmeldformulier voor deelname aan Materials 2015 
graag uiterlijk 1 december 2014 mailen, faxen of per post sturen naar 
Mikrocentrum. 

 

 

Organisatie Materials 2015 
Mikrocentrum 
Afdeling Vakbeurzen & Congressen 
Postbus 359 
5600 AJ Eindhoven 
Timo van Leent – Vakbeurs Manager 
T: +31( 0)40 296 99 22 
F: +31 (0)40 296 99 20 
E: t.leent@mikrocentrum.nl of 
E: events@mikrocentrum.nl 
I:  www.materials.nl 
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