
 
 

Voorschriften Standbouw Europort 2019 
 
Stand typen 
 
Eilandstand: 
heeft een open karakter 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. Elke zijde moet voor minimaal 75% open blijven. Deelnemer 
dient te allen tijde een standontwerp in te dienen. 

Kopstand: 
is toegankelijk vanaf drie gangpaden en elke open zijde dient voor minimaal 75% open te blijven. 
Deelnemer is verplicht één zelfdragende scheidingswand te verzorgen. 

Hoekstand: 
is toegankelijk vanaf twee gangpaden en elke open zijde dient voor minimaal 75% open te blijven. 
Deelnemer is verplicht twee zelfdragende scheidingswanden te verzorgen. 

Tussenstand: 
is toegankelijk vanaf één gangpad en de open zijde dient voor minimaal 75% open te blijven. 
Deelnemer is verplicht drie zelfdragende scheidingswanden te verzorgen.  

Eigen standbouw 
Indien u een eigen stand heeft of een eigen stand laat bouwen dan dient u rekening te houden met 
de volgende zaken: 
 
Indien u een eigen stand heeft, is het van belang om het standontwerp voor 4 oktober in te sturen 
naar info@europort.nl. Alle standontwerpen dienen namelijk vooraf goedgekeurd te zijn. 
Houd hierbij rekening 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. Dit geldt ook voor eventuele hangende (reclame)objecten en truss-constructies boven de 
stand. Ook deze dienen minimaal 1 meter van de aangrenzende stands verwijderd te blijven. Wilt u 
van bovenstaande afwijken, vraagt u dan eerst (schriftelijk) 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, Electriciteitsaansluiting). 

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. 

Halhoogte 
De hoogte in Hal 1 bedraagt 11,9 meter (onderkant spant) en de hoogte in Hal 2 t/m 6 bedraagt 
8,4 meter (onderkant spant). De hoogte in hal 1A en hal 8 bedraagt 6 meter (onderkant spant) 

Op sommige locaties is het niet mogelijk om hoger te bouwen dan 2,70 meter in verband met 
verlaagde plafonds. Is dit voor u het geval, dan bent u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.  

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 Schenker Logistics Nederland B.V. 
(fairs.rotterdam@dbschenker.com  of 010-4940100 Op sommige locaties kunnen zwaardere 
gewichten worden geplaatst. U kunt hieromtrent contact opnemen met de organisatie. 

Leveranciers 
Leveranciers dienen in het bezit te zijn van een standbouwerspas. Zonder deze pas hebben zij geen 
toegang tot de hallen. 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). 
 
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. 

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: Jan Versloot, e-mail: jan@hestexsystems.com  
 
Arti70 (pakket Deluxe en Exclusive) 
Energieweg 10 
4231 DJ  MEERKERK 
Tel. 0183-35 10 22 
Website: www.arti70.com 
Contactpersoon: Jaap van Genderen, e-mail: jaap@arti70.com  
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