
   
www.BuildingG100.nl   Reis Light + Building 

 
 

2-daagse reis Light+Building 2020 
 

Van 8 tot 13 maart 2020 vindt in Frankfurt "Light+Building" plaats. Enkele leden hebben 

aangegeven dat ze graag een bezoek willen brengen aan deze wereldbeurs. Samen met NSVV 

organiseren wij op 12 en 13 maart 2020 een compleet verzorgde reis naar deze beurs.  

 

Light + Building 

De grootste internationale vakbeurs voor verlichting en gebouwautomatisering. Vanuit de hele 

wereld komt men van 8 t/m 13 maart naar Frankfurt om de nieuwste innovaties te aanschouwen 

op het gebied van verlichting, elektrotechniek en gebouwautomatisering. Hier moet je een keer 

geweest zijn. Meer info 

 

Samenwerking met NSVV 

NSVV is een onafhankelijke kenniscentrum voor licht en verlichting. Zij delen en 

verbinden kennis via publicaties, workshops, congressen en 

samenwerkingsverbanden. In maart 2020 organiseren zij voor de 10e keer een trip 

naar Light+Building in Frankfurt. Een goede reden voor de Building G100 om met 

deze ervaren club in zee te gaan.  

De Building G100 richt zich op gebouwautomatisering (klimaat, beveiliging & verlichting) en de 

NSVV op verlichting. Dit vult elkaar perfect aan. En daarom organiseren we samen deze reis naar 

Light+Building.   

 

Inbegrepen in deze reis 

• volledig verzorgde busreis naar en van Frankfurt 

• diner in Restaurant 

• informatieve looptour langs de Luminale in de stad o.l.v. gids 

• hotelovernachting inclusief ontbijt (eigen kamer) 

• toegangskaarten voor de beurs voor 2 dagen 

• warme hap tijdens terugreis 2e dag 

 

Donderdag 12 maart 

07:15  Vertrek Carpoolplaats Houten 

08:30 Vertrek Hotel Van der Valk Duiven 

08:45  Reis naar Light & Building (incl lunch) 

13:00  Aankomst Light & Building  

17:30  Vertrek met bus naar Restaurant  

18:00  Diner in Restaurant  

20:15  Met gids vertrekken voor Light Walk  

22:30  2e bus : Vertrek naar Hotel 

23:00  Aankomst Hotel 

 

http://www.buildingg100.nl/
https://light-building.messefrankfurt.com/
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Vrijdag 12 maart 

08:00  Ontbijt  

09:00  Vertrek naar Frankfurt  

09:45  Aankomst Light & Building 

16:30  Vertrek Light & Building 

18:00  Warme hap onderweg 

19:00  Vertrek  

21:30  Aankomst Hotel Van der Valk Duiven 

22:30  Aankomst Carpoolplaats Houten 

 

Groot voordeel 

Deze trip is geheel onafhankelijk en wordt niet gesponsord. Maak je geen zorgen voor 

commerciële activiteiten (behalve op de beurs dan) en bezoek samen met eindgebruikers deze 

wereldbeurs.  

 

Wat zit niet bij de reis inbegrepen? 

• eventuele drankjes in de bar op dinsdagavond 

• versnaperingen op de beurs 

 

Waar moet je zelf voor zorgen?  

• geldig ID 

• reisverzekering 

 

Kosten 

Deze reis kost € 495,00 voor leden van de Building G100.  

Niet-leden kunnen deelnemen voor € 650,00 pp. Uiteraard zijn de prijzen exclusief BTW.  

 

Aanmelden 

Kan via de Networkapp van de Building G100 of door een e-mail te sturen.  

 

Contactpersonen 

 

Geertje Hazenberg 

NSVV 

06-12953232 

info@nsvv.nl   

Martijn Beckers 

Building G100 

06-83087707 

martijn@BuildingG100.nl  
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