
 
 

Richtlijnen Standbouw Europort 2017 

 

Aansprakelijkheid 

Ahoy Rotterdam is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de stand en/of 

artikelen van de exposant. Ahoy Rotterdam aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid 

in welke vorm dan ook. De mogelijkheid bestaat u collectief te verzekeren tegen brand 

en diefstal/inbraak.  
 

Algemene voorwaarden  

De algemene voorwaarden, zoals vermeld op de achterzijde van het door de exposant 

getekende deelnameformulier, zijn van toepassing op Europort.  

 

Stand typen 

Eilandstand 

Dient een open karakter te hebben en is toegankelijk vanaf vier gangpaden. Aan de rand 

van de stand mogen geen wanden worden geplaatst. Eventuele wanden voor een pantry 

of object dienen minimaal een meter de stand in te worden gebouwd.  

 

Kopstand 

Dient van een achterwand te zijn voorzien en is toegankelijk vanaf drie gangpaden.  

 

Hoekstand  

Is toegankelijk vanaf twee gangpaden en is voorzien van een achterwand en een 

zijwand.  

 

Tussenstand  

Dient twee zijwanden en een achterwand te hebben en is vanaf één gangpad 

toegankelijk.  
 

Eigen standbouw 

Indien u een eigen stand heeft of een eigen stand laat bouwen dan dient u rekening te 

houden met de volgende zaken: 

 

Standwanden 

In geval van een tussen-, hoek-, of kopstand dient u net afgewerkte scheidingswanden 

van minimaal 2.50 meter en maximaal 2.75 meter hoog te plaatsen. Het aantal te 

plaatsen wanden is afhankelijk van het type stand. De standaard bouwhoogte is 2.50 

meter. Dit betekent dat alle zichtbare delen van wanden, ook de achterkant, vanaf deze 

hoogte netjes dienen te zijn afgewerkt. Is uw stand hoger dan 2.75 meter, dan dient u 

het standontwerp ter goedkeuring naar de organisatie te sturen. Op de eerste meter 

van de zij- en/of achterwand mag niet hoger dan 2.75 meter worden gebouwd. 

Wilt u dit toch doen, vraagt u dan eerst schriftelijke toestemming aan de exposanten van 

aangrenzende stands en stuur dit samen met het standontwerp ter goedkeuring aan de 

organisatie.  

 

Houd rekening met uw standlocatie. Op sommige locaties is het niet mogelijk om hoger 

te bouwen dan 2.70 meter (is dit voor u het geval, dan bent u hiervan per e-mail op de 

hoogte gesteld). 

 

Elektriciteit 

Wanneer u zelf uw standbouw verzorgt, dient u de stroomaansluiting rechtstreeks te 

bestellen bij en de kosten te voldoen aan de firma Van der Veen event engineering (via 

het handboek, hoofdstuk Inrichting en aansluitingen, Elektriciteitsaansluiting). 

 

 

Tape 



 
 

Verzorgt u zelf het tapijt op de stand, zorgt u er dan voor 

dat dit wordt bevestigd met Supertape of linnentape. 

Andere tapesoorten zijn niet toegestaan, daar deze zeer 

slecht te verwijderen zijn. Maakt u toch gebruik van een ander soort tape dan dient u dit 

zelf te verwijderen. Indien er extra schoonmaakkosten voortvloeien uit het achterlaten 

van taperesten, dan worden deze aan de exposant doorberekend. 

 

Brandweervoorschriften 

Brandveiligheidsbepalingen ten aanzien van standbouw en het exposeren op stands in 

Ahoy Rotterdam. 

  

1. Voor de bouw en de (aan)kleding van standwanden alsmede voor decoratiematerialen 

mogen geen licht brandbare stoffen en materialen worden gebruikt. Onder deze stoffen 

wordt verstaan: hout, alle bestaande soorten jute, papier, karton, riet en kunststoffen.  

 

2. Bij de toepassing van brandbare weefsels ten behoeve van de (aan)kleding van 

standwanden en plafonds dienen deze brandwerend te zijn geïmpregneerd. Een 

certificaat van de geïmpregneerde materialen dient te allen tijde op de stand aanwezig te 

zijn. Het impregneren kan uitgevoerd worden door Bolderdijk Brandpreventie, 

telefoonnummer: 020 - 549 13 13. 

  

3. Zonder voorafgaande toestemming van Ahoy Rotterdam, de brandweer en de 

organisatie is het niet toegestaan om met open vuur te demonstreren op stands. Onder 

open vuur wordt verstaan: kaarsen, waxinelichtjes, kachels, haarden. 

  

4. Voedselbereiding 

Indien men op een stand gebruik wil maken van een oven, bakplaat, of frituur is één 

gasfles per instrument toegestaan. Bij voorkeur gebruik van elektrische apparaten. 

· Overige gasflessen dienen buiten de hallen te worden opgeslagen. 

· Alle gasflessen dienen voorzien te zijn van slangklemmen, reduceerventiel en 

goedgekeurde slangen. 

· Indien er geen afzuiginstallatie is, dient dit in verband met geuroverlast gemeld te 

worden bij de organisatie. 

· Bij alle activiteiten dient een brandblusser aanwezig te zijn en bij het frituur een 

branddeken. 

· Flamberen is toegestaan mits de stand niet voorzien is van een plafond. 

Voedselbereiding tijdens Europort dient bij de beursorganisatie te worden aangemeld en 

is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.  

  

5. Voor het exposeren van toestellen met ioniserende straling of radioactieve bronnen 

dient de exposant contact op te nemen met de organisatie. De organisatie zal in overleg 

met de brandweer en de arbeidsinspectie bepalen onder welke voorwaarden men mag 

exposeren. De exposant dient een vergunning ingevolge de Kernenergiewet in zijn bezit 

te hebben. Deze vergunning dient aangevraagd te worden bij het daarvoor 

verantwoordelijke Ministerie.  

 

Bij gebruik van een spuitinstallatie dient men rekening te houden met eventuele giftige 

spray/gassen. De exposant dient hiervoor goedkeuring aan te vragen bij de organisator. 

  

6. Bij de toepassing van laserlicht mag de energie van de lichtbundel niet meer dan 

2,5mW/m2 bedragen. Bij een groter vermogen dient de lichtbundel volledig te zijn 

ingekapseld.  

  

  



 
 

 

7. Het exposeren van motorvoertuigen, waaronder wordt 

verstaan voer- en vaartuigen is binnen de gehele 

accommodatie niet toegestaan. De exposant kan een ontheffing aanvragen bij de 

organisatie. Indien er ontheffing wordt verleend moet de brandstoftank geheel of vrijwel 

leeg zijn en de brandstoftank dient afsluitbaar te zijn. Tevens dienen de accuklemmen 

losgekoppeld te zijn van de accu.  

 

8. Bij solderen en/of lassen op de stand dient de vloer en het plafond van de stand 

geïmpregneerd te zijn. 

  

9. De exposant mag zonder schriftelijke toestemming van de organisatie punt 1 t/m 8 

niet uitvoeren. 

  

10. De brandveiligheidsbepalingen worden ter plaatse gecontroleerd door de 

gemeentelijke brandweer. Bij twijfel aan de veiligheid van de toe te passen en of te 

exposeren materialen en artikelen dient contact opgenomen te worden met de 

organisatie. 

  

11. De exposant is verplicht alle aanwijzingen die hem door de organisatie of namens 

Ahoy Rotterdam, de brandweer en overige overheidsinstanties wordt opgelegd te volgen. 
 

Chemisch afval 

Mocht u chemisch afval hebben, dan dient dit te worden gemeld bij de organisatie.  

Vervolgens zullen voor rekening van de aanbieder de juiste maatregelen worden 

getroffen voor de afvoer ervan. 
 

EHBO 

De EHBO-post is gelegen in de Plaza van Ahoy Rotterdam. Voor hulp kunt u zich direct bij 

hen melden.  

In geval van noodsituaties dient u ook direct contact opnemen met de EHBO-post. Zij 

zullen contact opnemen met de portier en betreffende noodhulpdiensten. De EHBO-post 

is telefonisch te bereiken via 010-2933 410.  
 

Gebruik van diesel aangedreven voertuigen (dieselemissie – roetfilters) 

Binnen Ahoy Rotterdam is het niet toegestaan om met diesel aangedreven voertuigen 

(waaronder ook heftrucks en hoogwerkers) zonder roetfilter in de hallen te 

rijden/werken. 
 

Halhoogte 

De hoogte in Hal 1 bedraagt 11 meter (onderkant spant) en de hoogte in Hal 2 t/m 6 

bedraagt 8,7 meter (onderkant spant). De hoogte in hal 1A en hal 8 bedraagt 6 meter 

(onderkant spant). In hal 7 bedraagt de hoogte 22 meter.  

 

Op sommige locaties is het niet mogelijk om hoger te bouwen dan 2.70 meter in verband 

met verlaagde plafonds. De maximale bouwhoogte is 2.75 meter. Wanneer u hoger wilt 

bouwen, neemt u dan contact op met de organisatie. 

  



 
 

 

Legionella reglement 

Voor wie: Dit reglement is van toepassing voor iedereen die binnen de Ahoy-

accommodatie exposeert en daarbij water gebruikt. 

 

Dit reglement dient ter voorkoming van legionellagroei en -verspreiding bij Ahoy 

Rotterdam. Doel is een mogelijke uitbraak van Legionellose ("Veteranenziekte") te 

voorkomen.  

 

Algemeen: Het vernevelen van water is ten allen tijde verboden. Het exposeren met 

open, stromend of sproeiend water is verboden, tenzij aan de navolgende voorwaarden 

wordt voldaan:  

Bedrijven die gebruik willen maken van water, op welke manier dan ook, zijn verplicht dit 

te betrekken bij Loodgieters- & Installatiebedrijf D. van der Laan B.V. (verder te noemen 

Van der Laan). Het water wordt door Van der Laan alleen betrokken uit het leidingstelsel 

van Ahoy Rotterdam. Uitgezonderd van een verplichte wateraansluiting zijn exposanten 

die gebruik maken van containers of systemen die minder dan 25 liter water bevatten. 

Deze exposanten dienen echter wel aan dit reglement te voldoen.  

 

Alle open watersystemen (bijvoorbeeld vijvers, bubbelbaden, fonteinen en dergelijke) 

dienen, onafhankelijk van de temperatuur, ten allen tijde tenminste 0,3 milligram 

werkzaam chloor per liter water te bevatten (de werkzaamheid van chloor is afhankelijk 

van de pH). Als alternatief voor chloor zijn alleen andere desinfectietechnieken 

toegestaan als daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door Van der Laan. 

Het chloorgehalte zal dagelijks worden gecontroleerd door Van der Laan.  

 

Uitzondering: Slechts na goedkeuring door Van der Laan zijn waterbassins waarin zich 

vissen of andere levende dieren bevinden, uitgezonderd van chlorering.  

Hierin zijn sproeiers, fonteinen en alle systemen die aerosolvormend werken beslist NIET 

toegestaan. 

 

Tenzij anders vermeld treedt firma Van der Laan als controlerende instantie op namens 

Ahoy Rotterdam. 

 

Iedere exposant dient mee te werken aan alle mogelijke tests, bemonsteringen en 

keuringen door of namens Ahoy Rotterdam en officiële instanties. 

 

 

Water uit de brandslanghaspels mag in geen geval worden benut, uitgezonderd voor 

blusdoeleinden.  

 

Exposanten dienen zich er van bewust te zijn dat Legionella-controles onaangekondigd 

gehouden kunnen worden door bijvoorbeeld de Inspectie Milieuhygiene. 

 

Het gebruik van luchtbevochtigers (uitgezonderd de bevochtigers die werken met stoom) 

is verboden. 

 

Exposanten die het legionellareglement niet naleven en/of de voorzorgsmaatregelen niet 

in acht hebben genomen, kunnen, indien onjuist gebruik van water wordt geconstateerd 

wordt, worden verwijderd van de beurs of het evenement. 

 

Alle water waarmee wordt geëxposeerd, dient betrokken te worden uit het 

leidingsysteem van Ahoy Rotterdam.  

  



 
 

Gangpaden 

Gangpad overschrijdende standbouw is niet toegestaan. 

Daarnaast verzoeken wij u uw activiteiten tot uw 

standruimte te beperken en dus displays en producten binnen uw stand te houden. Zo 

hindert u de doorstroming van bezoekers niet en bevordert u de veiligheid van 

exposanten en bezoekers.  

 

Schade aan de hal 

Indien door een exposant of standbouwer op enigerlei wijze schade wordt toegebracht 

aan één van de hallen van Ahoy Rotterdam, dan zijn de kosten van herstel voor rekening 

van die exposant of standbouwer.  

 

Vloerbelasting 

In Hal 1 bedraagt de vloerbelasting 2500 kg/m². De vloerbelasting in Hal 2 t/m 6 

bedraagt 1000 kg/m². De vloerbelasting voor hal 1A en hal 8 bedraagt 700 kg/m². 

Indien u zware items op uw stand wilt plaatsen, neemt u contact op met CEVA 

Showfreight (ahoy@cevalogistics.com of +31 10 293 3526) Op sommige locaties kunnen 

zwaardere gewichten worden geplaatst. U kunt hieromtrent contact opnemen met de 

organisatie. 

 

Vuilafvoer  

De exposant, respectievelijk de standbouwer is verplicht het afval in de daartoe 

bestemde containers te deponeren. Indien er sprake is van een buitensporige 

hoeveelheid afval, dient een exposant en/of standbouwer bij Ahoy Facility Services extra 

containers in te huren. Gelieve na sluitingstijd uw dagelijkse afval van de beurs in  

afgesloten vuilniszakken en/of dozen in het gangpad te plaatsen. (Voor adresgegevens 

van Ahoy Facility Services, zie Specifieke Informatie, hoofdstuk Schoonmaak.) 
 

Schoonmaakwerkzaamheden  

Schoonmaak werkzaamheden worden onder toezicht van Ahoy door haar vaste 

toeleverancier uitgevoerd en komen voor rekening van huurder. In het kader van de Wet 

Milieubeheer is Ahoy verplicht het afval gescheiden van het complex af te voeren. Het 

betreft de volgende stromen: hout, papier/karton, ijzer, glas, KGA, restafval.  

 

De exposant verplicht zich mee te werken aan deze gescheiden vuilafvoer door afval 

zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden vanaf de stand en de paden vrij te houden van 

vuil en overige materialen. Materialen en middelen welke na de afbouwtijd in Ahoy 

achterblijven zullen door Ahoy worden afgevoerd. Kosten voor verwijdering worden als 

schade ten laste van de huurder gelegd.  

 

Lege blikken verf kunnen als KGA worden aangeboden. Halfvolle blikken en overige 

verfmaterialen dient men retour te nemen. Toiletten en overige ruimten worden niet als 

verfhokken gebruikt. Eventuele kosten van verwijdering van verf etc. zullen voor 

rekening van huurder komen.  

 

De huurder dient er voor zorg te dragen dat de hal tape-vrij wordt opgeleverd. Er mag 

alleen tape worden gebruikt die geen lijmresten achterlaat, zoals glasweefsel tape. Bij 

toepassing van onjuiste tape zullen de kosten voor verwijdering voor rekening van 

huurder komen.  
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Elektriciteit  

Wanneer u zelf uw standbouw verzorgt, dient u de 

stroomaansluiting rechtstreeks te bestellen bij en de 

kosten te voldoen aan firma Van der Veen event engineering. Via het digitale handboek 

kunt u deze bestellen. 
 

Tape 

Verzorgt u zelf het tapijt op de stand, zorgt u er dan voor dat dit wordt bevestigd met 

Supertape of linnentape. Andere tapesoorten zijn niet toegestaan, daar deze zeer slecht 

te verwijderen zijn. Maakt u toch gebruik van een ander soort tape dan dient u dit zelf te 

verwijderen. Indien er extra schoonmaakkosten voortvloeien uit het achterlaten van 

taperesten, dan worden deze aan de exposant doorberekend.  
 

Verhoogde vloer 

Het gebruik van verhoogde vloer wordt aangeraden bij stands met waterleidingen en/of 

elektrische bedrading. De maximale hoogte van een verhoogde vloer is gesteld op 10 cm  

en de zijkanten moeten op een nette wijze worden afgesloten. Een oprit voor rolstoelen 

is hierbij verplicht. 
 

Leveranciers 

Leveranciers dienen in het bezit te zijn van een geldige opbouwkaart. Zonder deze kaart 

hebben zij geen toegang tot de hallen. U kunt deze kaarten bestellen via het handboek. 

Vergeet niet de juiste data en tijden van de op- en afbouw van Europort aan uw 

standbouwer/leverancier door te geven. Indien uw standbouwer ook de aansluiting van 

elektriciteit en water regelt, kunt u uw persoonlijke toegangscode doorgeven zodat hij de 

benodigde diensten voor u kan bestellen via het handboek. Uiteraard blijft u in dit geval 

te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de bestelling(en). 
 

Standaard standbouw 

De standaard  standbouw voor deze beurs wordt uitsluitend geleverd door: 

 

Hestex Systems BV (pakket Basic en Premium) 

Zwaansprengweg 19 

7332 BE  APELDOORN 

Tel. 055-542 44 77 

Website: www.hestexsystems.com 

Contactpersoon: Daan Dekker, e-mail: daandekker@hestexsystems.com  

 

Arti70 (pakket Luxe) 

Energieweg 10 

4231 DJ  MEERKERK 

Tel. 0183-35 10 22 

Website: www.arti70.com 

Contactpersoon: Marloes van den Heuvel, e-mail: ahoy@arti70.com  
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