BEURSREGELS
voor de standhouders/standbouwers
27, 28 en 29 oktober 2017
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U krijgt automatisch een factuur toegestuurd, het totaal verschuldigde bedrag moet uiterlijk 23 oktober
voor aanvang van de beurs op de rekening van de organisatie zijn bijgeschreven. De factuur is tevens
uw bevestiging van deelname. Indien uw betaling niet tijdig is ontvangen, krijgt u geen toegang tot uw
stand en vervalt de reservering. U blijft echter de volledige standhuur verschuldigd.
In wanden (2,50 m hoog) en plafonds mag beslist NIET GESPIJKERD worden, evt. schade is op uw
EIGEN KOSTEN. (ophangsystemen zijn bij de standbouwer te verkrijgen, beslist GEEN
DUBBELZIJDIGE TAPE RECHTSTREEKS op de wanden gebruiken, eerst onderlaag met cellotape,
dan mag het wel).
Beurscommissie zorgt gedurende de vrijdag nacht en zaterdag nacht voor extra bewaking.
Georganiseerd door Animale. Op zondagnacht is er GEEN EXTRA BEWAKING.
Elke standhouder is verplicht zijn eigen stand en afval op te ruimen. (Is er toch nog achtergelaten afval
in uw stand, dan wordt dit tegen meerkosten opgeruimd).
Draadloos internet is gratis aanwezig. (let wel snelheid is beperkt)
Geluid: Mocht het geproduceerde geluid in uw stand tot overlast leiden voor uw mede standhouders dan
kan de beurscommissie u gelasten om dit zachtjes of geheel af te zetten.
Elektriciteit: In uw stand is een contactdoos aanwezig. Hierop mag maximaal 16 amp. aangesloten
worden. Hebt u meer elektriciteit nodig dan dit ruimschoots voorbeurs aanmelden bij de
beurscommissie.
Bakken, braden en dranken schenken is zonder overleg met de beurscommissie niet toegestaan.
Vrijdag 27 okt. 17.00 uur officiële opening.
Openingstijden beurs: vr. 27 okt. 18.00-21.00 uur, za. 28 okt. 11.00-17.00 uur, zo. 29 okt. 11.00-17.00
uur, uw stand dient tijdens de openingstijden ‘bemand’ te zijn.
Activiteiten dienen in uw eigen stand plaats te vinden. Als u een balie plaatst dan deze tenminste een
halve meter in de stand plaatsen, zodat de belangstellenden niet in het gangpad staan.
Bekledingsmaterialen dienen brandwerend te zijn.
Beleveren van uw stand tijdens de beurs kan (via nooduitgang Polaris of nooduitgang De Geseldonk),
maar geef dit tijdig door aan de commissie, omdat in principe niemand toegang heeft met
vervoersmiddelen tijdens de beursdagen/tijden.
Start opbouwen van de stands vanaf vrijdag 27 okt. om 08.30 uur. Voor Sporthal Polaris proberen we
donderdagavond al toegang te krijgen. De stands moeten vrijdag 27 okt. om 17.00 uur gereed zijn.
Het afbreken van de stands mag pas vanaf zondagavond 17.15 uur (BESLIST NIET EERDER). En
maandagmorgen van 08.00 uur tot 12.00 uur. Maandag na 12.00 uur is er geen toegang meer. (let op
zondagnacht geen beveiliging meer).
Verzoek om de toegang tot de beursgebouwen zo volledig mogelijk open te houden, zodat uw mede
standbouwer ook vooruit kan.
Uw stand is standaard voorzien van vloertegels, koof voorzijde, 2 verlichtingsspots en achterwand.
Bij plaatsvoorkeur wordt ingedeeld op volgorde van inschrijving.
In alle overige gevallen zal de beurscommissie beslissen!

Beurscommissie OVMH:
Jan-Paul Deelen
Tel. 06 - 41 55 22 38
Remko van Asten
Tel. 06 - 13 06 25 11
Egon van den Aker
Tel. 06 - 14 38 77 49
Francie van den Aker Tel. 06 - 13 47 35 60
John van Raaij
Tel. 06 - 34 86 96 46

http://consumentenbeurs.ovmh.nl
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