
  
 
 
 
 
 
 
Om Europort 2019 tot een groot succes te maken, is catering een belangrijk onderdeel. Onze 
huiscateraar, de Smaakmakers van Ahoy, is u dan ook graag van dienst tijdens Europort. Bij ons kunt 
u terecht voor verse koffie, heerlijke broodjes, diverse dranken en bittergarnituren maar ook kunnen 
wij u voorzien van koffieapparatuur of een biertap. U kunt uw bestellingen plaatsen via het 
exposanten portaal. 
 
Daarnaast kunnen wij u op maat voorzien van bijvoorbeeld koffie van een echte barista, een volledig 
verzorgde borrel of een diner tijdens de avondopenstelling; de mogelijkheden zijn eindeloos. 
 
Exposanten Catering Card 
Maak gebruik van de speciale catering card en u kunt al uw horeca-aankopen bij de diverse 
cateringpunten op de beursvloer gemakkelijk afrekenen. Geen gedoe meer met declaraties van uw 
standpersoneel of aparte facturen! Voor meer informatie en het bestellen van de kaarten kunt u 
contact opnemen met standcatering@ahoy.nl<mailto:standcatering@ahoy.nl> of +31(0)10-293 
3372. Tevens kunt u de Exposanten Catering Card bestellen in het hoofdstuk "Catering". 
 
Ahoy Standcatering. Hoe werkt het? 
Als u bestellingen plaatst, bent u tijdens Europort verzekerd van diverse dranken, lunches en 
borrelgarnituren. Lunchboxen worden tussen 11.30 en 13.30 uur op uw stand bezorgd. Uiteraard 
kunt u tijdens Europort door middel van één telefoontje naar +31(0)10-293 3372, uw aanvullende 
bestelling binnen een half uur tegemoet zien. U kunt uiteraard ook terecht bij het Standcatering 
kantoor in de Plaza voor bestellingen of meer informatie. 
 
Catering op maat? 
De Smaakmakers van Ahoy zijn er natuurlijk ook voor u, als u specifiekere wensen heeft. Indien u 
hierover meer informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk voor aanvang van Europort contact op te 
nemen met de Smaakmakers van Ahoy via telefoonnummer: +31(0)10-293 3599 of e-mailadres: 
D.vantHof@ahoy.nl<mailto:D.vantHof@ahoy.nl>. 
 
Externe cateraars 
Ahoy Catering Services is de exclusieve huiscateraar van Rotterdam Ahoy. Daarnaast is Ahoy als 
gastheer van het evenement altijd verantwoordelijk voor alles wat er in het pand plaatsvindt betreft 
catering. 
Mocht een van de exposanten van een externe partij gebruik willen maken, dan is het van belang dat 
zij contact met ons op nemen om de spelregels hieromtrent te bespreken. 
 
Geopende horecafaciliteiten 
Gedurende de opbouw en tijdens de beurs Europort kunt u gebruik maken van de volgende 
restaurants en overige horecafaciliteiten: 
 
Beursbuffetten Hal 1, Hal 2/4, Hal 4/6 en 3/5 en coffee corner Hal 1a 
5 november:  09.30 - 18.00u 
6 november:  09.30 - 18.00u 
7 november:  09.30 - 21.00u 
8 november:  09.30 - 17.00u 
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Restaurant RiVers 
31 oktober tot en met 3 november: 11.00 - 14.00u 
4 november: 11.00 - 14.00u 
5 november: 11.00 - 18.00u 
6 november: 11.00 - 18.00u 
7 november: 11.00 - 21.00u 
8 november: 11.00 - 17.00u 
9 november: 11.00 – 14.00u 
 
Pop-up Bar 
5 november: 09.00 - 19.00u 
6 november: 09.00 - 19.00u 
7 november: 09.00 - 22.00u 
8 november: 09.00 - 18.00u 
 
Restaurant Floyd 
5 november: 11.30 - 20.00u 
6 november: 11.30 - 20.00u 
7 november: 11.30 - 21.00u 
8 november: 11.30 - 19.00u 
 
Voor reserveringen voor Restaurant Floyd kunt u contact opnemen via 
reserveren@ahoy.nl<mailto:reserveren@ahoy.nl>. 
 
Exposantenrestaurant 
7 november: 17.00 - 21.00u 
 
Voor reserveringen voor het exposantenrestaurant kunt u contact opnemen via 
reserveren@ahoy.nl<mailto:reserveren@ahoy.nl> 
 
Sushi Time (tussen Hal 7 en Hal 8) 
5 november: 09.30 - 18.00u 
6 november: 09.30 - 18.00u 
7 november: 09.30 - 21.00u 
8 november: 09.30 - 17.00u 
 
Restaurant RiVers en de Pop-up Bar bevinden zich in de Plaza van Rotterdam Ahoy. Restaurant Floyd 
bevindt zich op de 1e etage. 
 
Algemene Voorwaarden Ahoy standcatering 
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Prijzen 
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. 
De genoemde prijzen voor de huur van apparatuur zijn voor de gehele beursperiode. Indien 
huurartikelen niet geretourneerd worden, zijn wij genoodzaakt de nieuwprijs op de totaalfactuur te 
verrekenen. 
Eventuele stroom –en watervoorzieningen voor het gebruik van apparatuur dient u zelf aan te 
vragen. 
Bestellen 
Minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de beurs dient u uw bestelling op te geven. De bestelling 
dient voor alle beursdagen ingevuld te worden. 
Levering (levertijd) 
Bestellingen, die niet tijdsgebonden zijn, worden op de eerste beursdag voor aanvang van de beurs 
bij de opgegeven stand(nummer) bezorgd. 
 
  *   Bijbestellen gedurende de beurs 
Gedurende de beurs kunt u middels het nummer +31(0)10 29 33 372 aanvullende bestelling 
plaatsen. Deze aanvullende bestelling zal dan binnen een half uur bij de opgegeven stand(nummer) 
bezorgd worden. 
Mocht u tijdens de beurs nog een lunchbestelling willen wijzigen of plaatsen, dan is dit eveneens 
mogelijk via telefoonnummer 010 – 29 33 372. Houd u er rekening mee dat deze bestelling of 
wijziging pas ingaat op de daaropvolgende dag. Uw lunchbestelling wordt tussen 11.30 uur en 13.30 
uur bij uw stand bezorgd 
 
  *   Retourneren 
Na afloop van de beurs kunt u onaangebroken bestellingen retourneren. Ahoy Standcatering zal zo 
snel mogelijk bij uw stand de onaangebroken bestelling(en) ophalen; wij verzoeken u hierbij 
aanwezig te zijn. Per stand zijn hier € 25,- administratiekosten aan verbonden. 
 
  *   Controleer altijd uw bestelling 
Controleer altijd uw bestelling wanneer deze geleverd wordt. Onze medewerkers zullen bij elke 
levering om een handtekening voor ontvangst vragen. 
Klachten 
Klachten over de kwaliteit van etens-en/of drinkwaren ontvangt Ahoy Standcatering graag binnen 2 
uur na levering, opdat Ahoy Standcatering de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht 
eventueel ter plekke te (laten) controleren en te verhelpen. 
 
Betaling 
Na afloop van de beurs zal de totaalfactuur naar het opgegeven factuuradres  of e-mail verzonden 
worden. Graag willen wij u erop attenderen dat facturen met een maximum bedrag van €50,00 op de 
laatste beursdag per pin moeten worden voldaan. Facturen met een minimum van €50,00 dient u 
binnen 14 dagen te betalen, tenzij anders vermeld in uw offerte. 
 


