
Van 6 tot en met 8 juni 2017 vindt de beurs Offshore Wind Energy plaats in Londen. De offshore- 
en windenergiemarkt zit in een periode van ongekende groei. Hieraan ten grondslag liggen o.a. de 
ambitieuze plannen in Europa. Er moet nog veel gebeuren, maar het bouwtempo is inmiddels wel flink 
opgeschroefd. 
 
In juni 2017 bundelen WindEurope (voorheen EWEA) en Renewable UK hun krachten om de grootste 
offshore conferentie en beurs te organiseren die Europa ooit heeft gekend op het gebied van offshore 
wind activiteiten. Windenergiebedrijven uit de hele wereld en uit de gehele keten komen hier samen 
om te netwerken en zaken te doen. 

Voka West-Vlaanderen organiseert samen met de POM West-Vlaanderen in het kader van Fabrieken 
voor de Toekomst een beursbezoek aan Offshore Wind Energy London, op dinsdag 6 juni 2017.

www.offshorewind2017.com

Bezoek de Offshore Wind Energy London: 
Join the world’s largest offshore wind energy gathering
Dinsdag 6 juni 2017

met de steun van

Een initiatief in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid

http://www.offshorewind2017.com


         Meer informatie? 
 

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit beursbezoek en wenst u meer informatie?

Contacteer Tine Maes, projectverantwoordelijke talent & ondernemen bij Voka West-Vlaanderen, 

via tine.maes@voka.be of 056 23 50 48.

www.voka.be/offshorelonden
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01         Voor wie?
 

Voor zowel bedrijven die actief zijn in en bedrijven die opportuniteiten 

zoeken in de on- & offshore industrie.

Dit beursbezoek is een initiatief dat kadert binnen het West-Vlaamse beleid voor de Fabrieken van de Toekomst. Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseren de 
Provincie West-Vlaanderen en haar Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering op maat van de West-Vlaamse 
KMO’s. Via een partnerschap van alle relevante spelers, zowel op provinciaal als op Vlaams niveau, zet dit FvT-model in op de strategische pijlers die onze KMO’s 
ondersteunen in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Van open testinfrastructuren over gerichte dienstverlening en branding tot de uitbouw van innovatieve 
onderzoeksthema’s en aangepaste opleidingen. In een eerste fase wordt dit traject uitgewerkt voor de drie clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal niveau 
excelleert: nieuwe materialen, voeding en blue energy.

http://www.voka.be/offshorelonden


        Praktisch*
Planning dinsdag 6 juni 2017

Vertrek: om 5 u. ’s morgens te Voka West-Vlaanderen, Pres. Kennedylaan 9A,  
8500 Kortrijk, waar u kunt parkeren (ontbijt wordt voorzien op de bus) 

6.50 u.* 
Check-in Calais met de shuttle

7.25 u.*
Aankomst Folkestone

12.30 u.*
Lunch op de stand van de Haven van Oostende 

16.00 u.*
Inn2Power launch

18.00 u.*
Vertrek naar huis  

19.50 u.* 
 Check-in Folkestone

00.15 u.
Verwachte aankomst bij Voka 

*uren onder voorbehoud.   
*lokale tijd 
 
Concrete informatie 
 
Aangezien er meer dan 1000 standhouders zijn is het aangeraden u voor te bereiden en 
na te gaan welke standen u wenst te bezoeken. Zie: www.offshorewind2017.com 
 
De prijs bedraagt € 285 (excl. btw), inclusief ontbijt, middagmaal en avondlunch.
 
Een kost van € 285 (excl. btw) wordt u aangerekend indien u minder dan 48 uur op   
voorhand annuleert.
 
De deadline van inschrijving is 29 mei 2017.

Breng zeker uw identiteitskaart mee.
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Bezoek Offshore Wind Energy London
 
Inschrijvingsformulier (1 formulier per persoon) 

Naam:      Voornaam:

(Zoals vermeld op uw identiteitskaart) 

 

Geslacht:      Nationaliteit:

Geboortedatum:     Geboorteplaats:

Privé-adres:      

Bedrijf:      Bedrijfsactiviteit:

Reeds actief in de blue-energy sector:   ☐ Ja  ☐ Nee

 

Functie:

Bedrijfsadres:

Facturatieadres:         (indien verschillend van het bedrijfsadres))

btw-nummer:      

Tel:   gsm:    e-mail:

Tel in noodsituaties:          (+ naam & uw relatie tot deze persoon) 
 
 
 

Schrijft zich in voor het bezoek aan Offshore Wind Energy London:  ☐ Ja  ☐ Nee

Neemt deel aan de businesslunch:      ☐ Ja  ☐ Nee 

 

En betaalt 285 euro (excl. btw).

Facturatie gebeurt op de dag van het beursbezoek zelf.

Gelieve ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen bij inschrijving.

Naam:            Handtekening:

 

Online inschrijven kan via www.voka.be/offshorelonden

Annuleringsvoorwaarden: 

U kunt zich inschrijven tot 29 mei 2017. De factuur wordt uitgestuurd op de dag van het beursbezoek zelf. 

Annuleren 48 uur voor vertrek brengt een annuleringskost van 285 euro (excl. btw) met zich mee.

 

Gelieve uw inschrijvingsformulier vóór 29 mei 2017 te richten aan: 

(Het aantal plaatsen is beperkt.)

Voka West-Vlaanderen
t.a.v. Tine Maes

President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

e-mail: tine.maes@voka.be
Tel: +32 56 23 50 48

 

http://www.voka.be/offshorelonden



