
VLOEREN & TERRAZZO

VLOERENDAG 
Donderdag 2 april 2020
10.00 - 20.00 uur
  



Voor iedereen die 
er toe doet in de 
vloerenbranche!

Na afwezigheid van een jaar, wegens de 
tussenkomst van de NOA Afbouwvakdag in de 
Utrechtse Werkspoorkathedraal, is de NOA 
Vloerendag weer terug van weggeweest, 
en wel op donderdag 2 april 2020.

NOA’s Vloerendag is al jaren een begrip in vloerenland. Alle eerdere 14 
edities van dé belangrijkste vakdag voor ondernemers in de vloeren- en 
terrazzobranche werden druk bezocht door iedereen die ook maar iets 
betekent in de wereld van monoliet, kunststof-, gietdek-, cementdek- 
of terrazzovloeren. Zowel de bedrijven die de vloeren aanleggen en 
nabehandelen als fabrikanten, toeleveranciers en kennisinstituten zijn 
altijd ruim vertegenwoordigd. Het is een onmisbare dag voor iedereen 
die iets doet in de vloerenbranche. 

Traditiegetrouw wordt de Vloerendag 2020 een dag met een 
hoge mate van vakinhoudelijkheid in een sfeervolle en informele 
setting. Niet alleen presenteren leveranciers de nieuwste 
innovaties op het gebied van toeslagmiddelen, schuurmachines, 
mobiele menginstallaties, gereedschap, software, coatings, 
egalisatiemiddelen, dekvloermortels en andere grondstoffen, 
tijdens de dag is er volop de mogelijkheid tot verdieping van 
vakkennis, netwerken en het zien en voelen van nieuwe 
producten tijdens demonstraties. Het buitenterrein, met een keur 
aan pomptrucks, mortelinstallaties en silo’s is al jaren befaamd. 
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Tijdens de NOA Vloerendag 2020 wordt de praktijkhal weer 
omgetoverd tot een beursvloer met plaats voor ongeveer 
50 stands waar fabrikanten, leveranciers en kennisinstellingen 
zich kunnen presenteren. Buiten kan het groot materieel 
worden opgesteld. Midden op de beursvloer bevindt zich 
een heuse bruine kroeg, van waaruit ook dit jaar weer een 
live uitzending van het Cobouw Café wordt verzorgd. Aan 
het einde van de middag worden aan de stamtafel pittige 
discussies gevoerd over actuele ontwikkelingen in de markt 
en uitdagingen waar de branche zich voor gesteld ziet. 

Naast de vakbeurs presenteert de Vloerendag zich 
nadrukkelijk als een kennisplatform voor de sector. Niet 
voor niets vindt er gedurende de dag in parallelsessies een 
interessant lezingenprogramma plaats. Verspreid door het 
NOA-gebouw kunnen bezoekers korte spreekbeurten 
aanhoren, waarin ze snel en vakkundig op de hoogte 
gebracht worden van de laatste innovaties, actuele wet- 
en regelgeving en andere belangrijke ontwikkelingen. 
 

De Vloerendag wordt een dynamisch evenement waar 
iedereen uit de vloerenbranche zich thuis voelt en niet 
kan en wil ontbreken. De dag wordt afgesloten met een 
borrel en een bezoek aan onze foodtrucks. 
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PROGRAMMA 
IN HET KORT
07.00 Opbouwen stands en 
 buitenterrein
10.00 Opening Vloerendag
11.00 Start lezingenprogramma
16.00 Aanvang Cobouw Café
17.00 Muziek in het bruin café, 
 te midden van alle stands
20.00 Afsluiting Vloerendag
  
               

Publiciteit
 

NOA zal de Vloerendag  
onder de aandacht brengen 
via berichten in de vakpers, 
waaronder Afbouwzaken, 
Cobouw, Bouwaktua, 
Bouwbeurs.nl en de weke-
lijkse NOA digitale nieuwsbrief 
alsmede een op de doelgroep 
toegesneden Social Media 
campagne.



Meld u direct aan voor een stand 
van 6m2 op de beursvloer, of voor 
een plek op het buitenterrein. 
Inschrijven kan op:

www.vloerendag.nl 

Publiciteit
 

NOA zal de Vloerendag  
onder de aandacht brengen 
via berichten in de vakpers, 
waaronder Afbouwzaken, 
Cobouw, Bouwaktua, 
Bouwbeurs.nl en de weke-
lijkse NOA digitale nieuwsbrief 
alsmede een op de doelgroep 
toegesneden Social Media 
campagne.

Bent u leverancier, fabrikant of 
kennisinstituut en van mening 
dat u niet mag ontbreken op 
de belangrijkste dag in het 
jaar voor de Nederlandse 
vloerenbranche? Heeft u een 
product, een werkwijze of een 
innovatie waar ondernemers in 
de vloeren- en terrazzobranche 
niet zonder kunnen? 

U mag op deze dag niet ontbreken!



Praktische informatie 

De Vloerendag vindt plaats in het pand en op het grote 
parkeerterrein van NOA te Veenendaal.

Exposeren op de NOA Vloerendag is voor elk budget mogelijk. 
Ongeveer 50% van de begrote kosten voor deze dag worden 
bekostigd uit bijdragen van exposanten. NOA draagt de 
overige kosten.

• Exposanten kunnen kiezen uit twee standmogelijkheden:
 • Een standruimte voor een eigen stand / presentatie 
  van 3,00 meter breed x 2,00 meter diep. Kosten 
  € 900,- excl. btw.
  Deze ruimte heeft een stroompunt 220 V. De stand 
  heeft geen verlichting voor het specifiek aanstralen
  van uw presentatie. 
 • Een voor u opgestelde kant-en-klaar stand van 
  3,00 meter breed x 2,00 meter diep. Kosten € 1.250,-  
  excl. btw.

  De stand is voorzien van een kooflijst waaraan
  spots zijn gemonteerd. Er is een stroompunt van 
  220 V. 

• Exposanten met een stand(ruimte) kunnen om niet op 
 het buitenterrein materieel plaatsen. Plaats en maximale 
 afmetingen in overleg met de organisatie.

• Exposanten kunnen een demonstratie verzorgen. De 
 mogelijkheden kunnen met de organisatie worden 
 afgestemd.

• Op genoemde kosten wordt aan (begunstigende) leden 
 15 % korting verstrekt.

• Exposanten verbinden zich aan het Reglement 
 Vloerendag 2020 waarin praktische informatie zoals 
 opbouwtijden, veiligheid e.d. en meer juridische algemene 
 voorwaarden zijn opgenomen.
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De algemene organisatie van de NOA Vloerendag is in 
handen van Rob van Boxtel:  r.vanboxtel@noa.nl of 
06-22495509 

Alle contacten tussen exposanten en organisatie m.b.t. 
hun standplaats - en andere zaken die op de dag zelf 
betrekking hebben - kunnen gesteld worden aan 
Sandra Vendel: s.vendel@noa.nl of 06-84 54 75 74

Vragen over vermelding op de website alsmede PR, 
advertenties in Afbouwzaken e.d. kunnen gesteld 
worden  aan Jolanda Reede: j.reede@noa.nl of 
0318-547373

Organisatie
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Kijk voor meer info en inschrijven op: 

www.vloerendag.nl 

Rob van Boxtel



Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal
t: 0318-54 73 73
w. www.noa.nl

 

NOA’s Vloerendag is al jaren een begrip in 
vloerenland. Het is dé belangrijkste vakdag voor 
ondernemers van een monoliet-, kunststof-, 
gietdek-, cementdek- of terrazzobedrijf. Bent u
op 2 april 2020 ook (weer) van de partij?


