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Beste standhouder,
De 4e editie van de Schoonmaak Vakdagen zijn op 15 en 16 november in Expo Houten,
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten.
In dit handboek vindt u alle informatie over de locatie Expo Houten en specifiek over de op- en
afbouwtijden en mogelijk aanvullend te bestellen standmeubilair, stroomvoorzieningen, vaste
internetlijn, audiovisuele middelen, groenvoorzieningen, etc..

Eigen standbouw
Indien u alleen standruimte, zonder aanvullende standbouw, heeft gereserveerd, zorgt u zelf voor
de bouw van de stand. Dit is verplicht om de beurs een goede uitstraling te geven.
De stand wordt door u of uw standbouwer gebouwd op maandag 14 november tussen 09.00 uur en
18.00 uur. Als u eigen standbouw heeft, kunt u vanaf 09.00 uur beginnen met opbouwen.
Let op: Opbouwen is mogelijk tot en met 18.00 uur.
De maximale bouwhoogte is 2,50 meter. Wilt u hoger bouwen? Dan dient u dit te overleggen met
Bianca Mansour (bianca@expohouten.nl)
In de standruimte treft u aan:
•
•
•

Tapijt in de gekozen kleur
1x stroomaansluiting (230V – 3kW) inclusief drievoudige wandcontactdoos
WIFI

Wij, als organisatie, ontvangen graag minimaal twee weken voorafgaand aan de beurs een
standtekening via Bianca@expohouten.nl. Hierdoor is er genoeg tijd voor controle en komen we niet
voor verrassingen te staan op de dag van de opbouw. Wij zullen controleren op bouw(hoogte),
kwaliteit/uitstraling, brand en bouwveiligheid.

Uniforme standbouw
Wanneer u standruimte inclusief standbouw heeft gereserveerd, verzorgen wij/Expo Houten de
bouw van de stand.
U kunt op maandag 14 november tussen 12.00 uur en 18.00 uur en dinsdag 15 november tussen
08.00 uur en 10:00 uur uw stand inrichten.
U treft het volgende aan:
•
•
•
•
•

Systeembouw, witte wanden van 2,50 meter
Tapijt in de gekozen kleur
1x stroomaansluiting (230V – 3kW) inclusief drievoudige wandcontactdoos
Verlichting (1 LEDspot per 4m²)
1x naamsvermelding op frieslijst, gelijk aan organisatienaam op de bevestiging
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Standmeubilair bestellen via webshop
Indien gewenst, kunt u vanaf maandag 19 september 2022 aanvullend standmeubilair, elektra,
wateraansluiting etc., bestellen via de webshop: https://www.expohouten-schoonmaakvakdagen.nl/
Uw bestelling dient uiterlijk 2 weken voorafgaand van de beurs binnen te zijn, uiterlijk maandag 31
oktober 2022. Voor elke bestelling brengt Expo Houten 5 euro administratiekosten in rekening.
Mocht u ná maandag 31 oktober toch nog zaken willen bestellen in onze webshop, dan zullen de
prijzen 20% hoger liggen.
De prijzen in de webshop zijn inclusief plaatsing in uw stand; exclusief BTW en onder voorbehoud
van beschikbaarheid.
Let op: Faciliteiten in de webshop zijn alleen te bestellen indien uw deelname reeds via het
Aanmeldformulierhttps://www.schoonmaakvakdagen.nl/aanmeldformulier-schoonmaakvakdagen2019/ bevestigd is.

Catering
Voor de culinaire verzorging van ieder evenement werkt Expo Houten samen met Vermaat. Tijdens
de Schoonmaak Vakdagen verzorgt Vermaat de catering op het Cateringplein (op de beursvloer) en
het Expo Café waar in een gezellige omgeving iets gedronken kan worden.
Standcatering
Het is mogelijk om tijdens de beurs het eten en drinken op uw stand te laten verzorgen door
Vermaat. In de Bijlage ‘Standcatering Vermaat - 2022’ vindt u het assortiment en de
bestelmogelijkheden.
Vermaat Customer Card
Als exposant is het ook mogelijk om de Vermaat Customer Card te bestellen. Met deze kaart kunt u
eenvoudig uw dranken en versnaperingen afrekenen bij de verschillende cateringpunten op de
beursvloer. Achteraf krijgt u een factuur toegestuurd. Gebruik maken van de Vermaat Customer
Card? Vul dan het formulier in de bijlage ‘Vermaat Customer Card – 2022’ in.
Heeft u vragen over de catering of bent u geïnteresseerd in een offerte op maat dan kunt u contact
opnemen met:
Expo Houten
Bianca Mansour-Hamer
T: 030-6349100
E: info@expohouten.nl
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Informatie & contact (standinrichting)
Heeft u facilitaire of huishoudelijke vragen, denk hierbij aan standbouw, standinrichting, elektra,
internetvoorzieningen, heftruckassistentie, etc. dan kunt u contact opnemen met:
Bianca Mansour-Hamer
T: 030-6349100
E: info@expohouten.nl
Indien u huishoudelijke vragen heeft over uw beursdeelname, toegangskaarten,
bezoekersinformatie, publiciteit, uw inschrijving, etc.) dan kunt u contact opnemen met:
Prosu Media Producties
Lotte Verduijn
T: 0320-286939
E: algemeen@schoonmaakvakdagen.nl

Op- en afbouw, expeditie, vuilverwerking
Locatie beurs:
Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE Houten
T: 030-6349100
E: info@expohouten.nl

Opbouw

Eigenbouwers

Systeembouwers

Maandag 14 november 2022
09:00 - 18:00 uur

Maandag 14 november 2022
12:00 - 18:00 uur

Dinsdag 15 november 2022
08:00 - 10:00 uur

Dinsdag 15 november 2022
08:00 - 10:00 uur

Om alle bezoekers vanaf het begin af aan een gastvrij ontvangst te bieden, dient uw stand op dinsdag
15 november 2022 om 09:45 uur gereed te zijn. Om 09:45 uur sluiten ook de laad-en losdeuren.

Beurs

Eigenbouwers

Systeembouwers

Dinsdag 15 november 2022
10:00 - 17:00 uur

Dinsdag 15 november 2022
10:00 - 17:00 uur

Woensdag 16 november 2022 Woensdag 16 november 2022
10:00 - 17:00 uur
10:00 - 17:00 uur
Eigenbouwers

Afbouw

Systeembouwers

Woensdag 16 november 2022 Woensdag 16 november 2022
17:00 - 22:00 uur
17:00 - 22:00 uur
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Laden & Lossen
Voor laden en lossen parkeert u aan de achterzijde van het pand (via Wilgenkade); hier is voldoende
gratis ruimte om te laden en te lossen voor exposanten en leveranciers. Het is niet toegestaan om
met voertuigen het gebouw binnen te rijden. De hoofdentree & entreehal zijn niet toegankelijk voor
op- en afbouw. Alle beurshallen zijn gelegen op de begane grond.
Indien u heftruckassistentie nodig heeft tijdens op en/of afbouw kunt u dit voor woensdag 9
november aanvragen via de webshop. Hefvermogen 1.500 KG, zwaarder op aanvraag. In Expo
Houten is geen externe expediteur aanwezig.

Gebruik van plafond en dakspanten
Wenst u materialen aan het plafond, de dakspanten of het raster in de beurshal op te hangen? Vult u
dan het ‘bestelformulier rigging’ in. Het is niet toegestaan om materialen op te hangen zonder
toestemming van Expo Houten.
Na invullen van het ‘bestelformulier rigging’ ontvangt u een offerte.

Wanden en vloeren
Het is niet toegestaan om in/op vloeren en standbouw wanden te boren, spijkeren, plakken of
behangen. De vloeren mogen maximaal belast worden met 400kg per m2. Alle schade voortvloeiend
uit niet naleving hiervan, alsmede schade aan het pand Meidoornkade 24 met aanhorigheden
toegebracht door deelnemers of andere, die het gehuurde op uitnodiging van huurder bezoeken,
komen ten laste van de exposant.

Vuilafvoer
U bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor uw eigen vuil(afvoer), vanaf opbouw t/m afbouw.
Indien er overmatig afval en papier/karton op de stand achtergelaten wordt, zal dit achteraf in
rekening worden gebracht.

Goederenontvangst en opslag
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het ontvangen en bewaren/opslaan van goederen en
(post)zendingen. Laat u toch materialen in Expo Houten afleveren? Meld dit dan vooraf en schriftelijk
bij de locatie via info@expohouten.nl. Vermeld op de verpakking duidelijk de beursnaam,
contactpersoon/exposant ter plaatse. Wij ondertekenen geen ontvangstdocumenten.
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Coronamaatregelen
Op dit moment zijn er geen maatregelen. Mochten er te zijner tijd wel maatregelen zijn dan zullen
wij die maatregelen, die dan van kracht zijn, uiteraard opvolgen en u hierover informeren.
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Bestelformulier bekabelde internetverbinding
WIFI is gratis beschikbaar in Expo Houten. Een bekabelde internetverbinding is ook mogelijk, deze
kan/moet digitaal aangevraagd worden via de webshop.
Bianca: graag kijken naar onderstaande prijzen +20%
Tarieven per aansluiting, (snelheid) tot 100 Mb:
•

2-3 dagen gebruik

€ 173,15 (excl. BTW)

De verbindingen wordt op basis van een connector opgeleverd, exclusief patchkabel naar uw
werkplek. Het is ook mogelijk uw eigen switch / netwerk hier achter af te splitsen. Geeft u in het
formulier aan waar in uw stand de aansluiting dient te komen.
Heeft u een vast, publiek IP-Nummer nodig, kunt u dit in het bestelformulier aangeven. De
meerkosten hier van bedragen €125,- (excl. BTW).
Indien u de vaste internetlijn ter plaatse / tijdens de opbouw dag aanvraagt, dient een externe
monteur ter plaatse te komen en wordt € 125,- (excl. BTW) extra in rekening gebracht voor het
realiseren van de vaste lijn.
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