
 

 

 

  

BELANGRIJK!!! 

 

Het is voor iedereen (standhouder, deelnemer, bezoeker) van belang dat AGRIBEX en voor wat ons 

betreft de veeprijskampen in rustige en veilige omstandigheden kunnen doorgaan. Onder de huidige 

omstandigheden (maandag 23 november) is er geen enkele aanwijzing die doet veronderstellen dat er 

een verhoogd risico is op Agribex. Het door Agribex gehanteerd toegangssysteem is zeer performant qua 

registratie en veiligheid. Voor de komende editie zijn slechts enkele kleine verbeteringen nodig. 

Heel concreet voor wat betreft bezoekers, standhouders en in het bijzonder deelnemers aan de 

prijskampen, dient er op volgende zaken worden gelet : 

- Enkel personen met een geldig toegangsbewijs (vooraf online geregistreerd) of een armband 

zullen worden toegelaten tot de site van Brussels Expo en dit binnen de vooropgestelde uren! 

NIEMAND zal worden toegelaten zonder geldig toegangsbewijs/armband of buiten de gestelde 

uren. Dit is niet nieuw, dit is al meerdere edities van toepassing. 

 

- Personen & hun bezittingen die ze meedragen kunnen gecontroleerd en eventueel gefouilleerd 

worden aan de ingang. Gelieve enkel het strikt noodzakelijke mee te brengen! 

 

- Enkel voertuigen met een geldig doorgangsbewijs/parkeerkaart krijgen toegang tot de site van 

Brussels Expo. De uurregeling (zie uw parkeerkaart/doorgangsbewijs) zal STRIKT toegepast 

worden. Voertuigen die zich VOOR of NA de gestelde uren aanmelden zullen GEEN TOEGANG 

krijgen tot de site/parking. Dit is niet nieuw, dit is al meerdere edities van toepassing. 

 

- Voertuigen kunnen gecontroleerd en eventueel doorzocht worden. Gelieve enkel het strikt 

noodzakelijke mee te brengen! 

 

- ALLE personen die zich in het voertuig (voertuig met een geldig doorgangsbewijs/parkeerkaart) 

bevinden dienen een geldig toegangsbewijs/armband te beschikken. NIEMAND krijgt toegang tot 

de site zonder geldig toegangsbewijs/armband. 

Ook dit is niet nieuw, dit is al meerdere edities van toepassing. 

 

- De vereniging houdt een lijst bij van de nummers (armbandjes en parkeerkaarten) die 

verspreid worden (welk nummer aan welke persoon). 

 

Het merendeel van deze instructies zijn niet nieuw en zijn al enkele edities in voege. MET UW 

MEDEWERKING zullen eventuele controles vlot en gemakkelijk verlopen en zullen de extra maatregelen 

geen invloed hebben op het vlot verloop van de veeprijskampen. 

 

DANK BIJ VOORBAAT VOOR UW MEDEWERKING & TOT OP AGRIBEX! 

 

 




