
30e internationale schelpenbeurs 

4-5 september 2021 

Antwerpen – België (Org. Kon. Belgische Vereniging voor Conchyliologie)  

Sporthal Kattenbroek, Kattenbroek 14, 2650 Edegem, België 

Inschrijvingen 

Opgelet: Inschrijven kan uitsluitend via dit formulier: inschrijvingsformulier 

Indien je problemen ondervindt, kan je terecht op het beurssecretariaat: bvc.shellshow@planet.nl 

Prijs per tafel (= 2 meter): € 60 

Badges standhouders op naam: mogelijk om 2 badges voor de eerste tafel aan te vragen + 1 extra 

badge per extra tafel.  

Opbouw stand op vrijdag 3 september tussen 16 en 19 uur of zaterdag 4 september vanaf 8 uur. 

Openingsuren publiek: zaterdag 4 september: 10 – 18 u; zondag 5 september: 10 – 15 u. 

Lidmaatschap van de Kon. BVC is verplicht voor alle standhouders. Dit kan ook op de beurs zelf in 

orde gebracht worden. 

 

Aandachtspunten i.v.m. Covid-19: 

1. Gezien de onvoorspelbaarheid van de pandemie en de invloed van mogelijke 

maatregelen, kan de beurs op elk moment nog geannuleerd worden.  

 

2. In geval van annulatie, kan de organisatie geenszins verantwoordelijk worden gesteld 

voor gemaakte onkosten zoals verplaatsing,  overnachtingen, …..  

 

3. Doordat het aantal tafels omwille van de dan geldende coronamaatregelen beperkt kan 

worden, zullen de beschikbare tafels op basis van de datastempel van inschrijving 

worden toegekend. Hoe sneller u inschrijft, hoe zekerder u dus bent van deelname.  

 

4. Tafels worden op de beurs zelf gefactureerd. Indien u door omstandigheden uw 

deelname dient te annuleren, vragen wij u vriendelijk ons uiterlijk op vrijdag 3 

september te verwittigen. 

 

5. De in België geldende maatregelen rond Covid-19 zullen ten allen tijde gerespecteerd 

worden. Updates hierover zullen op onze website (www.konbvc) te vinden zijn. Wie 

zich niet aan de regels houdt, kan de toegang tot de beurs ontzegd worden. Eventuele 

kosten voor sneltests e.d. kunnen niet op de organisatie verhaald worden. Indien 

deelname aan een beurs van de standhouders vereist dat zij een bewijs van vaccinatie of 

een negatieve covid-test kunnen voorleggen, zijn zij daar zelf voor verantwoordelijk, 

evenals voor eventuele onkosten die dit met zich meebrengt. 

https://forms.gle/jxaYX6QcbXoG9tkf6
mailto:bvc.shellshow@planet.nl
http://www.konbvc/


30th international shell show 

4-5 September 2021 

Antwerp – Belgium (Organised by the Royal Belgian Society for Conchology)  

“Sporthal Kattenbroek”, Kattenbroek 14, 2650 Edegem, België 

Registration 

New procedure: you can only register by means of this form: registration form.  

In case of  problems, please contact our shell show secretary at  bvc.shellshow@planet.nl 

Price per table (= 2 metres): € 60 

Name badges for participants: two badges for the first table + one extra badge for every extra 

table.  

Participants can install their exhibition stand on Friday 3 September (4 – 7 pm) or Saturday 4 

September (as from 8 am) 

Open to the public on Saturday 4 September (10 am – 6 pm) and Sunday 5 September (10 am 

– 3 pm). 

Membership of the Royal Belgian Society for Conchology is obligatory. You can of course 

become a member at the shell show itself and combine payment of  your tables and membership 

fee. 

Information with regard to Covid-19: 

1. As the evolution of the pandemic is unpredictable and measurements are constantly 

changing, the shell show might still be cancelled. 

 

2. In case the shell show is cancelled, the organisation cannot be held accountable for any 

travel expenses (transportation and accommodation). 

 

3. As the number of tables might be smaller than usual because of Covid-19 measurements, 

tables will be assigned on a strict first come, first served basis. Thus, the sooner your 

register, the more likely you will be assigned the desired number of tables.  

 

4. You will only be invoiced at the shell show itself. I case you cannot attend the show, 

we kindly ask you to let us know so we can assure a smooth organisation. 

 

5. Local Covid-19 measurements will be respected at all times. Updates on this matter will 

be provided through our website (ww.konbvc.be). Anyone who does not stick to these 

measurements, can and will be asked to leave the venue. Please carefully check travel 

regulations from your country to Belgium and back: in case proof of vaccination or a 

negative Covid-test is required, the organising society cannot be held accountable for 

any costs this might produce. Neither can the organising society be held accountable for 

possible extra costs such as quick tests and the like. 

https://forms.gle/jxaYX6QcbXoG9tkf6
mailto:bvc.shellshow@planet.nl

