
16 & 17 maart 2022
Hart van Holland, Nijkerk

masters of  
maintenance.
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Uw bedrijf vol in 
beeld op Masters 

of Mainteance
Word partner!
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Het voorjaar van 2022 ziet er nu al kleurrijk uit.  
Schilders- en onderhoudsbedrijven, fabrikanten, 
groothandelaren, toeleveranciers én iedereen die 

graag kennis wil maken met deze verduurzamingsbranche 
is op 16 en 17 maart 2022 te vinden op

masters of 
maintenance.
Dit bruisende tweedaagse event is op alle vlakken 
vernieuwend. We zetten vol in op de beleving met 
een programma waarmee de bezoekers zich kunnen 
onderdompelen in kennis, inspiratie, praktische inzichten 
en innovaties. Ook is er ruimte om te netwerken.

Op dit dynamische event, met naar verwachting 5.000 
bezoekers, mag u als partner natuurlijk niet ontbreken!

In deze brochure ontdekt u de mogelijkheden.
Meld u vandaag nog aan en werk samen met ons aan  
het meesterwerk van morgen.

Met ondernemende groet,

OnderhoudNL | VVVH  | VVVF
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Onderdeel van 
een kleurrijk 
programma

Masters of Maintenance zet  
de toon voor vakprofessionals  
én de nieuwe generatie met een 
dynamisch programma vol nieuwe 
ervaringen. De diverse gebieden  
zijn door kleur te onderscheiden. 

Programma

.



The Next
(ZIJ)INSTROMERS - The Next is een actief programma vol ervaringen. Speciaal 

voor jongeren en zij-instromers die zich oriënteren op een baan bij een schilders- en 
onderhoudsbedrijf of in de verfindustrie.

Inspire
PROGRAMMA - Op Masters of Maintenance komt een parade aan 

sprekers, influencers, optredens en workshops voorbij. Boeiende 
sprekers verrijken de kennis van bezoekers.

Innovate
PARTNERS - Producenten, importeurs en groothandelaren 

zoals u tonen hun ‘state of the art’ -producten. 
Verras de bezoekers met uw innovaties.

Connect
BEZOEKERS zijn ondernemers, middenkader en schilders 
van de professionele schilders- en onderhoudsbedrijven, 

vastgoedonderhoudsbedrijven en totaal onderhoudsbedrijven.
En ook constructeurs en architecten, evenals aankomende 

vakkrachten en potentiële zij-instromers.
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Laat u zien  
tijdens masters  
of maintenance

Deelname  
mogelijkheden

Wilt u uzelf laten zien aan de naar verwachting 
5.000 bezoekers in de INNOVATE-area? Bekijk 
de mogelijkheden voor deelname! 

Ontmoeting in houten chalet
Verwelkom uw relaties en nieuwe 
contacten in uw houten chalet. Door 
hun open karakter nodigen ze uit 
om bij u te komen kijken. De huisjes 
bieden presentatiemogelijkheden in 
de vorm van banners, wandpanelen 
of plasmaschermen.

Oog voor duurzaamheid
Masters of Maintenance wordt 
georganiseerd met aandacht voor 
het milieu. We maken gebruik van 
recyclebare materialen, onderzoeken 
de compensatiemogelijkheden en 
kijken met een duurzaam oog naar 
het cateringaanbod. 

.

Masters of Maintenance biedt uw bedrijf een breed platform om uw 
zichtbaarheid te vergroten. Klein of groot, voor alle wensen is er een 
passende invulling.
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Klein 

•  15 vierkante meter ruimte
•  Houten huis-profielen, inclusief 
 tapijt en logo
•  16A, 220 V stroom (1 punt met  

3 stekkers)

Extra Klein

•  8 vierkante meter ruimte
•  Houten huis-profiel, inclusief tapijt en logo
•  16A, 220 V stroom (1 punt met 3 stekkers)
•  Vermelding als partner op de website
• Inclusief 1 catering-ticket op de 2 eventdagen
• Onbeperkte deelname aan alle onderdelen van 
 het eventprogramma

Standprijs exclusief inrichting:
• met vroegboekkorting: €2.950,- (excl. btw)
• na 1 oktober 2021: €3.250,- (excl. btw)

Suggesties voor inrichting* ter waarde van €85,- (excl. btw)
1x Oliedrum statafel

•  Vermelding als partner op de website
•  Inclusief 2 catering-tickets op 
 de 2 eventdagen
• Onbeperkte deelname aan alle 
 onderdelen van het eventprogramma
   
Standprijs exclusief inrichting
• met vroegboekkorting: €5.250,- (excl. btw)
• na 1 oktober 2021: €5.750,- (excl. btw)

Suggesties voor inrichting* 
ter waarde van €85,- (excl. btw)
1x Oliedrum statafel

* huuritems onder voorbehoud van beschikbaarheid
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•  45 vierkante meter ruimte
•  Combinatie van houten huisframes, 

inclusief tapijt en logo
• 16A, 220V (1 punt met 3 stekkers), 
 óf 16A, 380V krachtstroom
•  Vermelding als partner op de website
• Inclusief 3 catering-tickets op 
 de 2 eventdagen
•  Onbeperkte deelname aan alle 

onderdelen van het eventprogramma

Gemiddeld

Standprijs exclusief inrichting
• met vroegboekkorting: €13.500,- (excl. btw)
• na 1 oktober 2021: €14.750,- (excl. btw)

Suggesties voor inrichting* 
ter waarde van €650,- (excl. btw)
1x Wandpaneel wit: 1,20 x 2,40 m
2x Wandplank 1,5 meter
1x Schragentafel: 240 x 80 cm
1x Statafel zwart



9

•  72 vierkante meter ruimte
•  Combinatie van houten huisframes, 

inclusief tapijt en logo
•  16A, 220 V (1 punt met 3 stekkers) 
 óf 32A, 380 V krachtstroom
•  Vermelding als partner op de website
•  Inclusief 4 catering-tickets op de 
 2 eventdagen
•  Onbeperkte deelname aan alle 

onderdelen van het eventprogramma

Prijs inclusief kale stand:
• met vroegboekkorting: €21.500,- (excl. btw)
• na 1 oktober 2021: €23.750,- (excl. btw)

Suggesties voor inrichting* 
ter waarde van €900,- (excl. btw)
1x Wandpaneel wit: 1,20 x 2,40 m
2x Wandplank 1,5 meter
2x Wandplank 3 meter
1x Schragentafel: 240 x 80 cm
1x Oliedrum tafel: 180 x 60 cm
2x Houten klos (doorsnee 123 cm)

* huuritems onder voorbehoud van beschikbaarheid

Groot
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•  120 vierkante meter ruimte 
•  Combinatie van houten huisframes, 

inclusief tapijt en logo
• 16A, 220 V (1 punt met 3 stekkers) 
 óf 32A, 380 V krachtstroom
•  Vaste internetlijn 6 Mbit/s down,  

5 Mbit/s up
•  Vermelding als partner op de website
•  Inclusief 6 catering-tickets op de 
 2 eventdagen
•  Onbeperkte deelname aan alle 
 onderdelen van het eventprogramma

* huuritems onder voorbehoud van beschikbaarheid

Extra Groot

 Standprijs inclusief kale stand:
• met vroegboekkorting: €36.250,- (excl. btw)
• na 1 oktober 2021: €39.750,- (excl. btw)

Suggesties voor inrichting* 
ter waarde van €1.495,- (excl. btw)
2x Wandpaneel wit: 1,20 x 2,40 m
1x Schragentafel: 240 x 80 cm
1x Oliedrumtafel: 180 x 60 cm
2x Houten klos (doorsnee 123 cm)
1x Kentiapalm in zwarte bak
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Extra faciliteiten

De partnerpakketten met de aantrekkelijke open chalet bieden volop mogelijkheden 
om uw zichtbaarheid te vergroten. U kunt deze pakketten aanvullen met extra 
promotiemogelijkheden. Denk aan extra meubilair, presentatiematerialen (zoals 
planken, sokkels, signing), plasmaschermen, internet, en dergelijke.

We nemen graag alle mogelijkheden met u door. Neem hiervoor contact 
met ons op via info@mastersofmaintenance.nl.

Reglement

Ook ontvangt u als deelnemers een evenementenreglement waarin regels staan vanuit 
de locatie en organisatie om er voor ieder een succesvol evenement van te maken!



BELEEF
Masters of Maintenance

CONNECT

INSPIRE
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THE NEXT

INNOVATE
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Event data 16 en 17 maart 2022
Aantal bezoekers  Naar verwachting 5.000
Locatie  Hart van Holland, Nijkerk
Website www.mastersofmaintenance.nl
E-mail  info@mastersofmaintenance.nl
Telefoon 070 444 06 80

Heeft u vragen of wilt u meer info?
Neem contact met ons op!

Alle info  
op een rij.
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samen 
creëren we
het meesterwerk
van morgen

Masters of Maintenance is een initiatief van OnderhoudNL, VVVH en VVVF

©Masters of Maintenance


