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1. WAAR EN WANNEER? 

BEZOEKADRES 

Bezoekadres 
Expo Houten 
Hal 3 
Meidoornkade 24 
3992 AE Houten  

 

TIJDEN  

Opbouw    

Woensdag 8 maart 10:00 – 20:00  

    

Afbouw    

Donderdag 9 maart 16:00 – 22:00  

Vrijdag 10 maart 08:00 – 12:00  

    

Beursdag    

Donderdag 9 maart 09:00 – 16:00 Hal open voor exposanten vanaf 07:30 uur 
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2. OP- EN AFBOUW 

LOSSEN / LADEN / PARKEREN 

 

Lossen / laden 

Vrachtwagens kunnen de goederen lossen en laden bij de expeditie aan de achterzijde van Expo 

Houten aan de Wilgenkade (deur 2 en 3). Exposanten kunnen parkeren op P1 en lossen bij deur 6, 7 

en 8. 

 
Openbare weg 

De openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven. Het is niet toegestaan om op de openbare weg te 

parkeren of daar te wachten tot men het terrein op kan.  

 

OPBOUWPASSEN 

Tijdens de op- en afbouw zijn geen op- en afbouwpassen nodig. 

 

HEFTRUCKS 

 

 

 

 

 

 

We stellen een gratis heftruck beschikbaar om uw spullen te transporteren. Spreek de chauffeur 

terplekke aan om u te assisteren. Houd er rekening mee dat de chauffeur u niet altijd direct kan helpen. 

 

VUILAFVOER  

U bent tijdens op- en afbouw zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van afval. De organisatie stelt 

hiervoor vuilniszakken beschikbaar. Vuil dat achterblijft, wordt op kosten van de exposant afgevoerd.  

 

KOFFIE & THEE 

 

 

 

Er wordt tijdens de opbouw de hele dag gratis koffie en thee aangeboden.  
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3. BEURSDAG 

TOEGANGSKAARTEN 

Alle personen die tijdens de beurs op de stand komen te staan dienen van tevoren geregistreerd te 

worden als standpersoneel. Registreren kan via deze website. 

1. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord; 

2. Selecteer Vakbeurs Sportaccommodaties; 

3. Klik rechts in het blauwe vak op de kop “Standpersoneel (team) aanmelden”; 

4. U komt op een pagina van Visit. Klik links op “Team”; 

5. Klik op de blauwe “Add staff” knop en vervolgens op “Register Standpersonnel”. 

 

 
 

PARKEREN TIJDENS DE BEURS 

Parkeren tijdens de beurs is gratis. 
 

CATERING 

Inbegrepen 

▪ Twee lunchpakketten (per 12m²) bestaande uit 3 broodjes, fruit en een flesje water per pakket. 

▪ Koffie, thee en frisdrank voor bezoekers en exposanten (geen alcoholische dranken). 

 

NIET inbegrepen 

▪ Eventuele aanvullende lunchpakketten kunt u per persoon bijbestellen via de webshop. 

▪ Eventuele aanvullende catering kunt u bestellen via de webshop. 

 

Eigen catering 

▪ Eigen catering is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Bent u van plan eigen catering 

(Barista, Smoothiebar etc.) te gaan verzorgen? Neem dan contact op met Leroy Bronk 

(leroy.bronk@expoproof.com). 

  

https://www.expoproof.com/nl/login
mailto:leroy.bronk@expoproof.com
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4. STANDBOUW EN INRICHTING 

STANDAARD STAND AFMETINGEN 

Een standaard stand heeft een vloeroppervlakte van 12 m² (4 x 3 meter), met een achterwand van vier 

meter (binnenmaat 395 cm). Een hoekstand heeft een scheidingswand van twee meter en op de hoek 

een wand van één meter, de rijstand heeft een achterwand van 3,95 meter en twee zijwanden van 

twee meter. De hoogte van de wanden is 250 cm. Zie onderstaande voorbeelden. 

 
 

  

    Voorbeeld van een rijstand van 4 x 3 (12m2)       Voorbeeld van een hoekstand van 4 x 3 (12m2) 

 

INBEGREPEN / NIET INBEGREPEN 

In de webshop bestelt u aanvullende voorzieningen en materialen die met de deelname aan de beurs 

te maken hebben. U vindt de webshop door in te loggen op https://www.expoproof.com/nl/login. 

 

Niet standaard inbegrepen: 

Voorzieningen die niet zijn inbegrepen  

zijn onder andere: 

 

 elektriciteit; 

 lichtspots; 

 meubilair; 

 vaste internetaansluiting; 

 groen (planten); 

 bergruimte (1m2). 

 

Inbegrepen: 

Bij uw deelname is het volgende bij uw stand 

inbegrepen: 

 

✓ standwanden (kleur: wit);  

✓ vloerbedekking (kleur: antraciet); 

✓ algemene halverlichting (voor extra 

uitlichten van uw stand kunt u lichtspots 

bestellen, zie webshop); 

✓ openbare wifi (voor gegarandeerde 

internetaansluiting, zie webshop); 

✓ stofzuigen op woensdagavond; 

✓ Lunch 

 

INRICHTEN VAN DE STAND 

Andere exposanten en bezoekers mogen geen overlast (van o.a. licht, geluid, obstakels) ondervinden. 

Dit naar het oordeel van de beursorganisatie. Alle displays en overig promotiemateriaal dienen binnen 

de standruimte te blijven. Zo voorkomt u dat doorgangen worden versperd en de buren ‘last’ zouden 

hebben van uw materiaal. Gebruikte materialen mogen niet gemakkelijk vuur vatten, dit naar het 

oordeel van de dienstdoende brandweer of controlerende instantie. 

 

EIGEN STANDBOUW 

Indien u zelf een stand bouwt of laat bouwen, dient de tekening ter goedkeuring te worden aangeboden 

aan de organisatie. Maakt u gebruik van een standbouwer? Geef hem een exemplaar van dit 

‘Deelnamehandboek’. Mail de tekening met het ontwerp tijdig naar leroy.bronk@expoproof.com.  

 

https://www.expoproof.com/nl/login
https://www.expoproof.com/nl/login
https://www.expoproof.com/nl/login
mailto:leroy.bronk@expoproof.com
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HALHOOGTE 

De vrije hoogte is 4 meter. 

 

BEVESTIGING MATERIAAL AAN STANDWANDEN 

Materiaal kunt u op twee manieren aan de wanden bevestigen; 

1. Met haken over de bovenrand van de stand: Tijdens de opbouw zijn gratis haken verkrijgbaar 

bij de organisatie; 

2. Met tape: Om beschadiging te voorkomen adviseren wij u om eerst enkelzijdig tape aan te 

brengen en hierop dubbelzijdig tape te plakken.  

 

Andere bevestigingsmethoden zijn niet toegestaan. Na de beurs dient u alle wanden weer schoon 

achter te laten, eventuele schoonmaakkosten worden in rekening gebracht. Bij schade wordt € 50,- per 

paneel in rekening gebracht. 
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5. WEBSHOP EN VOORZIENINGEN 

BESTELLINGEN 

In de webshop bestelt u aanvullende voorzieningen en materialen die met de deelname aan de beurs 

te maken hebben. U vindt de webshop door in te loggen op https://www.expoproof.com/nl/login. 

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Leroy Bronk, 085-773 17 51 of per mail 

leroy.bronk@expoproof.com.   

 

In de webshop vindt u o.a.: 

▪ elektriciteit; 

▪ meubilair; 

▪ catering; 

▪ lichtspots; 

▪ internetaansluiting; 

▪ gepersonaliseerde achterwand; 

▪ groen (planten); 

▪ bergruimte (1 m2); 

 

DEADLINE BESTELLINGEN 

De deadline voor het plaatsen van bestellingen is 23 februari. Later bestellen kan, er is dan echter een 

toeslag van 25% van toepassing. Na 1 maart kunnen de bestellingen alleen nog per mail worden 

doorgegeven via bestellingen@expoproof.com.  

 

INTERNETVERBINDING 

Er is openbare Wifi beschikbaar. Heeft u een absoluut gegarandeerde internetverbinding nodig? Dan 

adviseren wij een bekabelde aansluiting te bestellen. 

 

GEPERSONALISEERDE ACHTERWANDEN 
U kunt op een eenvoudige en goedkope manier uw stand upgraden, door middel van een 

gepersonaliseerde achterwand (zie de webshop voor prijzen). 

 

 

 

 

 

  

https://www.expoproof.com/nl/login
mailto:leroy.bronk@expoproof.com
mailto:bestellingen@expoproof.com
https://www.expoproof.com/nl/login
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6. PROMOTIONELE AANDACHTSPUNTEN 

FLYEREN 

Flyeren en andere promotie op de beursvloer is niet toegestaan. 

Er mag nergens anders worden geflyerd of anderszins promotie worden gemaakt dan vanuit uw eigen 

stand. Tijdens de beurs zal hierop toezicht worden gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dit document is onder voorbehoud van wijzigingen 


