
Algemene Informatie Standbouw 

 

 
Stand typen  
Eilandstand: 
Heeft een open karakter en is aan alle zijden begrensd door gangpaden. Aan de rand van de stand 
mogen geen wanden worden geplaatst. 

Kopstand: 
Heeft een achterwand en is toegankelijk vanaf drie gangpaden. 

Hoekstand: 
Heeft een achterwand en een zijwand en is toegankelijk vanaf twee gangpaden. 

Tussenstand: 
Heeft een achterwand en twee zijwanden en is toegankelijk vanaf één gangpad. 
 
Tevens wijzen wij u op onderstaande richtlijnen m.b.t. eigen standbouw: 

 Alle stands dienen voorzien te zijn van vloerbedekking, wanden, frieslijst en een duidelijke 
naamsvermelding  
 In geval van een tussen-, hoek-, of kopstand dient u afgewerkte scheidingswanden van 
minimaal 2,50 meter hoog te plaatsen. Dit betekent dat alle zichtbare delen van de wanden, ook 
de achterkant, vanaf deze hoogte netjes dienen te zijn afgewerkt. Het aantal te plaatsen wanden 
is afhankelijk van het type stand (zie bovenstaand). 
 Bij standbouw hoger dan 2,50 meter is schriftelijke goedkeuring van de beursorganisatie 
verplicht. Houdt rekening met uw standlocatie. Op sommige locaties is het niet mogelijk om 
hoger dan 2,70 meter te bouwen.  
 Aan de open zijden langs het gangpad dient de eerste meter te worden vrijgehouden van 
hoge objecten. Deze objecten mogen niet over de hele lengte van een zijde geplaatst 
worden. Gesloten wanden dienen minimaal 2 meter vanaf de rand van de eigen stand geplaatst 
te worden en mogen niet over de hele lengte van een zijde geplaatst worden. 

Verhoogde vloer 
Het gebruik van een verhoogde vloer wordt aangeraden bij stands met waterleidingen en/of 
elektrische bedrading. De maximale hoogte van een verhoogde vloer is gesteld op 10cm en de 
zijkanten moeten op een nette wijze worden afgesloten. Een oprit voor rolstoelen is hierbij verplicht. 

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 

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 dient u dit zelf te verwijderen. Indien er extra schoonmaak 
kosten voortvloeien uit het achterlaten van taperesten, worden deze aan de exposant doorberekend. 



Opbouwtijden 

Donderdag 14 september 2017   
van 12.00 tot 22.00 uur 

Voor eigen standbouw en aanleveren grote 
en/of zware goederen 

Vrijdag 15 september 2017 
van 08.00 tot 22.00 uur 

Voor eigen standbouw en aanleveren grote 
en/of zware goederen 

Vrijdag 15 september 2017 
van 16.00 tot 22.00 uur 

Inrichten van standaard standbouw 

Vrijdag 15 september 2017 
van 16.00 tot 22.00 uur 

Inrichten DSNM! Paviljoen en Wine & Fine Food 

Zaterdag 16 september 2017 
van 08.00 tot 22.00 uur 

Voor eigen standbouw en het inrichten van  
standaard standbouw 

Zondag 17 september 2017 
van 08.00 tot 22.00 uur 

Voor eigen standbouw en het inrichten van  
standaard standbouw 

  
Let op: 
De opbouw van eigen standbouw start op donderdag 14 september 2017 vanaf 12.00 uur. 
Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om vóór dit tijdstip te 
starten met de opbouw. Standbouwers die zonder toestemming eerder (willen) starten met de 
bouw krijgen géén toegang tot de hallen. 

Alle stands dienen op maandag 20 september om 10.00 uur volledig te zijn ingericht. Behoudens 
schriftelijke toestemming van de organisatie mogen na deze datum en genoemd tijdstip geen 
standbouwactiviteiten meer plaatsvinden. Bij overschrijding van de opbouwperiode kan de 
organisatie, zonder enige aansprakelijkheid, goederen weigeren. 

Het plaatsen van grote en/of zware goederen op stands is alleen mogelijk tijdens de eerste dag van 
de opbouwperiode. De hallen zijn vanaf 15.00 uur op vrijdag 17 september niet meer toegankelijk 
voor (vracht)auto's. 
Er mogen GEEN goederen worden aangevoerd tijdens de openingstijden van de beurs. 

Onverhoopte storingen of mankementen aan de standaard standbouw dient u op zondag 19 
september 2017 vóór 16.00 uur te melden bij de organisatie. 
 
 
Afbouw 

Woensdag 20 september 2017  
van 18.00 tot 23.00 uur 

Hal 2, 3, 4 en 5 

Donderdag 21 september 2017  
van 8.00 tot 22.00 uur 

Hal 2, 3, 4 en 5 

 
Ter voorkoming van diefstal wordt u geadviseerd waardevolle goederen niet onbeheerd op de stand 

achter te laten. Alle stands dienen op woensdag 20 september 2017 tot 18.00 uur volledig bemand 
te blijven. Na afloop van de beurs wordt onmiddellijk aangevangen met het vrijmaken van de 
gangpaden en andere werkzaamheden ten behoeve van een snelle afvoer. Dozen en kisten mogen 

pas in de gangpaden worden geplaatst nadat de vloerbedekking is verwijderd. 

De transportdeuren blijven op woensdag 20 september 2017 tot 19.00 uur gesloten. De afbouw van 
stands voor de transportdeuren dient direct na afloop van de beurs te geschieden. 
De hallen moeten op donderdag 21 september 2017 om 22.00 uur leeg zijn, met inbegrip van afval 
en grof vuil. Is dit niet het geval, kan op last van de organisatie, maar voor rekening en risico van de 
exposant worden overgegaan tot tijdelijke opslag of afvoer. Ook afval dat de normale proporties te 
buiten gaat, wordt voor rekening van de exposant verwijderd. 



De standaard stands zullen op donderdagochtend 21 september worden afgebroken. Het meubilair 
wordt op woensdag 20 september 2017 opgehaald. Vergeet niet uw berging en balie leeg te maken! 

Grote en zware objecten dienen in overleg met de expediteur te worden afgevoerd. 
 
Leveranciers 
Leveranciers dienen in het bezit te zijn van een geldige op- en afbouwpas. Zonder deze pas hebben 
zij geen toegang tot de hallen. U kunt deze pas downloaden via het handboek. Vergeet niet de juiste 
data en tijden van de op- en afbouw van de beurs aan uw standbouwer/leverancier door te geven. 
Indien uw standbouwer ook de aansluiting van elektriciteit en water regelt, kunt u uw 
inloggegevens 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: 

Holland Reklame & Standbouw 
Nijverheidsweg 30 
3899 AJ  Zeewolde 
Website: www.hrsb.nl 

Telefoon: 036-522 5666 
Contactpersoon: Esther Spillekom 
E-mail: estherspillekom@hrsb.nl 

 

http://www.hrsb.nl/

