Procedure Standbouw
Wij maken gebruik van standbouw van het merk Octanorm. Deze standbouw bestaat uit een
aluminium geraamte waar beukenhouten platen in geplaatst worden.
Hoogte
Zichtbare wandhoogte
Wandbreedte
Zichtbare wandbreedte
Doorloophoogte
Paaldikte
Breedte frieslijst
Lengte frieslijst
Hoogte aluminiumstrip
Breedte aluminiumstrip

2,51 m
2,40 m
0,99 m (inclusief paaldikte)
0,95 m (exclusief paaldikte)
2,15 m
4,0 cm
36,0 cm
1 m/2 m/3 m (afhankelijk van de standgrootte)
5,0 cm
1,5 cm (de breedte van de inkeping in de strip is 0,5 cm en deze
inkeping is 1,2 cm diep)

Andere kleuren
Indien een exposant liever een andere kleur dan beuken wil dan kan deze gekocht worden.
Zwart of wit
 Standbouwplaten
€ 35,00 exclusief BTW per strekkende meter
 Frieslijsten
€ 15,00 exclusief BTW per strekkende meter
Andere kleuren
 Standbouwplaten
 Frieslijsten

€ 57,00 exclusief BTW per strekkende meter
€ 25,00 exclusief BTW per strekkende meter

> Zie bestelprocedure standbouwplaten
Indien je zelf graag een andere kleur standbouw wilt voor je beurs dient dit in overleg te
gebeuren met je clustermanager. Deze kan het dan met de directie overleggen. De
ombouwkosten van een beurs ombouwen na een andere kleur standbouw zijn namelijk zeer
hoog. Er moet dan afgewogen worden wat de toegevoegde waarde en of deze kosten
ergens gecompenseerd worden.
Daar komt bij dat het besluit om een beurs ombouwen afhankelijk is van diverse factoren:
 Planning / Ombouwtijd
 Andere beurzen
 Externe partijen
 etc.
Het belang van deze procedure is om een gelijke behandeling en benadering voor al onze
exposanten te creëren. Het gebeurt nu namelijk dat er bij diverse beurzen anders wordt
omgegaan met wijzigingen van standbouw. Bijvoorbeeld: Beurs A geeft kosteloos andere
kleur standbouw aan exposant X en bij beurs B wordt er wel een rekening gestuurd.

Bijzonderheden
 Op onze standbouw materialen mag niet geplakt worden. De beursreceptie heeft hier
speciale platen voor. Deze platen kunnen met haken of dubbelzijdig plakband worden
opgehangen aan de standbouw.
 Objecten die aan de standbouw worden gehangen mogen maximaal een gewicht
hebben van 5 kilo. Er is geen plafond in de stand.
Schade aan standbouw door exposanten
Bij onherstelbare schade worden de volgende kosten doorberekend aan de exposant:
 € 55,00 (inclusief BTW) per standbouwwand
 € 34,00 (inclusief BTW) 1m frieslijst aluminium
 € 86,00 (inclusief BTW) per standbouwpaal
 € 60,00 (inclusief BTW) 2m frieslijst aluminium

Bestelprocedure standbouw
1. Formulier invullen
2. 1 x printen
3. Laten ondertekenen door clustermanager
4. Kopie eigen administratie / origineel naar secretariaat voor verwerking
5. Aparte mail naar Ronald.

ronaldvaartjes@evenementenhal.nl

(dus niet het formulier mailen)
 Door wie besteld
 Standnr.
 Wat besteld
 Voor welke beurs
 Datum beurs
 Opmerkingen vermelden
6. Bevestiging naar klant
 Wat besteld
 Geen opslag mogelijk
 Dat men tijdens de afbouw de platen zelf dient mee te nemen
7. Op je bijzonderhedenlijst vermelden (zodat halbeheerder ook op de hoogte is) en ook
op de plattegrond inkleuren als zijnde “bijzonderheden standbouw”, dus geel
8. Inkleuren op de plattegrond “eigen standbouw”, nog even de legenda (niet vergeten
deze te vermelden)
9. (zie ook: U:\Algemeen\Standaarddocumenten\Werktraject\1.6 Standbouw eigen.pdf)
Intekenen standbouw plattegrond
 Roze:
eigen standbouw
 Blauw:
kast in standbouw + letter “K”
 Groen:
zwarte standbouwplaten
 Oranje:
witte standbouwplaten
 Wit:
beuken standbouwplaten
 Bijz. standbouw: geel + letter “B”

