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1. Dit Bijzonder Reglement van COCOON is een bijlage van de Algemene Voorwaarden en het 
Algemeen Reglement en maakt er dus integraal deel van uit. De Exposant verklaart en herkent 
kennis genomen te hebben van bovenvermelde documenten.  
 

2. COCOON, de nationale woon- en interieurbeurs, vindt elk jaar plaats in de Paleizen van 
BRUSSELS EXPO. Zoals elke beurs, heeft ze het doel om exposanten en bezoekers, die 
geïnteresseerd zijn in de voorgestelde producten en diensten, met elkaar in verband te 
brengen. COCOON trekt bezoekers aan afkomstig uit alle Belgische regio’s.  
 

3. COCOON wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV, met maatschappelijke zetel te 
Atomiumsquare 1, 1020 Brussel (“FISA OPERATIONS NV”). Alle facturen geadresseerd aan de 
exposanten van COCOON zijn uitgereikt door FISA OPERATIONS NV.  
 

4. De website van COCOON bevindt zich op het hiergenoemde webadres: www.cocoon.be  
 

5. Modulair gebouwde standen zijn NIET toegelaten op Cocoon. Elke exposant dient verplicht 
een gedetailleerd standontwerp ter goedkeuring in te dienen bij het Organiserend Comité.  
 

6. De hoogte van de scheidingswanden is vastgesteld op 3 meter. Standen die een andere 
hoogte hebben dan 3 meter moeten voorgelegd worden aan het Organiserend Comité en 
alleen bij goedkeuring kan de stand afwijken van de standaardhoogte. De achterzijde van het 
gedeelte van de scheidingswanden dat oversteekt, moet perfect afgewerkt zijn door de 
exposant die hoger of lager bouwt dan 3 meter. Iedere exposant moet zijn eigen wanden 
voorzien. 
 
De staande truss-systemen van de interieurstanden worden slechts toegelaten indien ze 
voorzien zijn van een trusskous of houten omkasting. Niet-beklede hangende horizontale 
truss-systemen zijn toegelaten. 
 

7. De exposant moet voldoende verlichting voorzien voor zijn stand naargelang de oppervlakte. 
Gemiddeld is 1 spot per 3m² aangewezen. Tijdens de beurs is de standverlichting namelijk 
de enige verlichting in het paleis, de algemene verlichting in de paleizen wordt dan gedoofd.  
De bestelling voor een elektriciteitsaansluiting van de stand moet ruim voldoende zijn voor 
de verlichting op de stand alsook voor het werken van alle aanwezige elektrische apparaten.  
 
FISA OPERATIONS NV verbiedt elke vorm van overbelichting op de stand. Spots met warm 
licht zijn aangewezen (tussen 1000K en 3000K).  
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8. Elke vorm van spandoeken, vlaggen, roll-ups en/of banners zijn NIET toegelaten. Op de 
standen mogen publicitaire, promotionele of afgeprijsde boodschappen enkel geafficheerd 
worden onder bepaalde voorwaarden: 

 De aangekondigde kortingen dienen beperkt te worden tot 20% mits 
inachtneming van alle wettelijke bepalingen daaromtrent;  

 De grootte van de geafficheerde korting mag maximaal 10% van een A4 
bedragen. 

 
9. Een schadevergoeding van € 500 wordt aangerekend voor het niet respecteren van de 

openingsuren. De stand moet iedere beursdag bemand zijn vanaf de opening van de beurs en 
dit tot en met de sluiting van de beurs. Het verzaken hieraan leidt tot het betalen van deze 
vergoeding. 
 
Elke exposant dient, ter goedkeuring, verplicht een gedetailleerd standontwerp (exacte 
afmetingen, gebruikte materialen, gebruikte kleuren, verlichting, voorgestelde producten…) in te 
dienen (deadline: 27 september) rekening houdend met bovenvermelde zaken. Bij het NIET 
indienen van een standontwerp heeft FISA OPERATIONS NV het recht om tijdens de 
opbouwperiode opmerkingen te maken waarmee de exposant dient rekening te houden bij 
het verder afwerken van zijn stand. 
 
FISA OPERATIONS NV heeft het recht om installaties te weigeren, te wijzigen of te doen 
afbreken indien deze niet met de voorschriften overeenstemmen. Deelnemers die het 
reglement niet conform toepassen, zullen geweigerd worden op de volgende editie van de 
beurs.  


