
Standhoudersreglement Evenementenhal 

Hardenberg 
 

Voor alle vragen betreffende onderstaande services, omtrent uw standplaats, wijzigingen aan uw stand of andere 

zaken, graag melden bij de beursreceptie. 

 

ELEKTRA 

Elektriciteitsaansluiting 230 Volt 

Belastbaar tot 10 Ampère ® 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, kunt u een krachtaansluiting of een 

extra 220 volt aansluiting bestellen. 

Bij eigen standbouw dient u altijd een elektriciteitsaansluiting te bestellen voor verlichting of eventuele demonstraties 

met elektrische capaciteiten. 

Wanneer u een elektriciteitsaansluiting heeft aangevraagd, dient u bij het opbouwen van uw stand, indien nodig, zelf 

over verlengsnoeren en stekkerdozen te beschikken daar er bij een elektriciteitsaansluiting één stroompunt aanwezig is. 

Dit geldt voor zowel uw eigen standbouw als voor standbouw van Evenementenhal Hardenberg. 

 

BESCHIKBARE KRACHTSTROOMAANSLUITINGEN 

Standaard 32 Ampère / CEE stekker 

Standaard 63 Ampère / CEE stekker 

Standaard 125 Ampère / CEE stekker (beperkt beschikbaar, enkel op aanvraag) 

 

RIGGING 

Evenementenhal is niet bevoegd om materialen op te hangen aan het plafond, wenst u iets op te hangen dan moet er 

een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld. Hiervoor hebben wij als partner Decoriginals. Dit betreft al onze 

locaties. Indien u iets op wilt laten hangen aan het plafond, dient u dit ten alle tijde voor te leggen aan 

eventservice@easyfairs.com . Na zijn of haar goedkeuring dient u zelf zorg te dragen voor het bestellen van 

ophangpunten via onze partner Decoriginals, zie www.decoriginals.nl.  

Uit veiligheidsoverwegingen is het ten strengste verboden iets aan onze sprinklerleidingen te bevestigen. 

 

WATER 

U heeft de mogelijkheid om een water aansluiting te bestellen via My Easyfairs Evenemenenhal. 

Indien u gebruik maakt van water (stilstaand, aan- en/of afvoer) is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van 

chloortabletten i.v.m. het voorkomen van legionella. We maken op onze wateraansluitingen gebruik van Geka 

koppelingen. De aansluiting hiervan op uw eigen materiaal is voor uw eigen rekening. Wilt u toch dat wij dit aansluiten, 

tegen betaling? Neem dan contact op met eventservice@easyfairs.com. 

Voor afvoer maken we gebruik van een opvangbak (afm: H:49cm, L:82cm en Br: 57.5cm). waar een dompelpomp in 

zit.  

 

STANDBOUW EVENEMENTENHAL 

Wij maken gebruik van standbouw van het merk Octanorm. Deze standbouw bestaat uit een aluminium geraamte 

waar lichtgrijze platen in geplaatst worden. 

Hoogte    2,51 m 

Zichtbare wandhoogte   2,40 m 

Wandbreedte    0,99 m (inclusief paaldikte) 

Zichtbare wandbreedte  0,95 m (exclusief paaldikte) 

Paaldikte    4,0 cm 

Breedte frieslijst   36 cm (inclusief aluminium strip) 

Lengte frieslijst    1 m of 2 m (afhankelijk van de stand grootte) 

Hoogte aluminiumstrip   5,0 cm 

Breedte aluminiumstrip 1,5 cm (De inkeping in deze strip is 0,4 cm breed en 1,2 cm diep) 

 

Op onze standbouw materialen mag niet geplakt worden, wij hebben hier speciale platen voor. Deze platen kunnen 

met haken worden opgehangen aan de standbouw en beide zijn verkrijgbaar bij de beursreceptie. Wilt u iets 

bevestigen op deze borden dan is er klittenband bij de beursreceptie verkrijgbaar. 

Objecten die aan de standbouw worden gehangen mogen maximaal een gewicht hebben van 5 kilo.  

Er is geen plafond in de stand.  

 

Het is niet toegestaan eigen plakband op standbouw van Evenementenhal Hardenberg te gebruiken. 

In zowel de standbouwplaten als ook in het aluminium mag niet gespijkerd, geschroefd of geniet worden . 

 

Standplaten 

Om uw stand verder aan te kleden, bieden wij u onderstaande opties aan: 

Standbouwplaat met full colour print      97 cm x 242 cm x 0,3 cm   

Standbouwplaat in een afwijkende kleur (wit/zwart ) 97 cm x 242 cm x 0,3 cm  

Frieslijsten in een afwijkende kleur   28 cm hoog, per meter te bestellen 

Plaatdikte:              0,3 cm 

Voor een actuele prijs van bovenstaande opties kunt u contact opnemen met eventservice@easyfairs.com . 
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SCHADES 

Bij onherstelbare schade aan onze producten welke veroorzaakt zijn door uw toedoen zijn wij genoodzaakt de geleden 

schade op u als klant te verhalen, hierbij zullen we de actuele prijs in rekening brengen. Voor de actuele prijs kunt u 

contact opnemen met eventservice@easyfairs.com.  

 

EIGEN STANDBOUW 

Alle eigen bouw stands dienen vooraf goed gekeurd te zijn door de organisator. U kunt uw ontwerp mailen naar 

eventservice@easyfairs.com 

Als u uw eigen stand bouwt, dient u aan de volgende regels te voldoen: 

Alle gebruikte materialen dienen brandwerend of brandveilig te zijn; (certificaat op verzoek aanleveren) 

U mag tot maximaal 50% van een open zijde dichtzetten om de zichtlijnen vrij te houden 

U dient alle zichtbare achterzijdes van uw standbouw netjes en neutraal af te werken, zonder reclame-uitingen. 

Versterkt geluid, lichteffecten en beamers mogen geen overlast veroorzaken voor omliggende stands. De organisator 

behoudt zicht het recht voor om deze uit te schakelen als er klachten van buurstands zijn. 

 

VLOERBEDEKKING 

Wij maken gebruik van antraciet/zwart kleurige vloerbedekking. De vloerbedekking bestaat uit vloertegels van 50 bij 50 

centimeter. Alle stands, zowel onze eigen bouw als de eigen bouw, krijgen standaard vloertegels 

Indien u gaat zagen en/of verven is het verplicht dat u er plastic onder legt i.v.m. de vloerbedekking. Dit dient u zelf 

mee te nemen.  

 

 

VERLICHTING (ENKEL BIJ STANDBOUW EVENEMENTENHAL) 

De verlichting bestaat uit een verlichtingsrail die in uw stand wordt opgehangen, zodat u voldoende verlichting in uw 

stand heeft. Deze verlichting wordt bevestigd aan de achterzijde van de frieslijst. Hierbij maken wij gebruik van 50 Watt 

lampen. U kunt deze spots naar eigen inzicht bijdraaien om bepaalde objecten uit te lichten. Tevens heeft u de 

mogelijkheid naast de standaard geleverde verlichting extra verlichting in te huren. 

 

 

SCHOONMAAK 

Tijdens de op- en afbouw van uw stand dient u er zelf voor te zorgen dat uw standvloer schoon blijft en u dient zelf grof 

vuil te verwijderen. Ook tijdens de oplevering dient u ervoor te zorgen dat uw standplaats bezemschoon achtergelaten 

wordt. Vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de beursreceptie. Wanneer er niet aan dit verzoek wordt voldaan, worden er 

schoonmaakkosten in rekening gebracht. Voorafgaand aan elke beursdag zal de stand gezogen worden.  

 

 

BLOEMEN EN PLANTEN 

Deze kunt u voorafgaand aan de beurs via mijnevenementenhal.nl bestellen 

Wij willen u erop attenderen dat het niet mogelijk is om een week voor aanvang en/of tijdens de vakbeurs uw 

bestelling(en) te annuleren. Aangezien de kosten reeds gemaakt zijn door de bloemist en het hier gaat om producten 

welke op maat zijn gemaakt en bederfelijk zijn. 

 

AUDIOVISUELE MATERIALEN 

Indien u plasma TV’s, beamers, notebooks, DVD-spelers en/of andere audiovisuele producten wilt bestellen, kunt u 

contact opnemen met Decoriginals BV op telefoonnummer +31 (0) 73 – 6148486, Email: info@decoriginals.nl of via de 

site: www.decoriginals.nl/contact 

 

Goederenliften 

In Evenementenhal Hardenberg is geen lift aanwezig. 

 

Afmetingen Laad- en Losdeuren   

 

 

Deur Breedte  Hoogte Hal doorgangen 

 1 495 390 Hal Breedte  Hoogte 

 2 495 498 1-2 426 467 

3 498 501 2-3 430 467 

4 497 499 3-4 396 467 

5 498 499 4-5 400 445 

6 498 450 5-6 501 476 

7 397 424 5-6 484 495 

8 498 450 6-7 501 499 

9 495 498 

10 497 495 
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ALGEMENE INFORMATIE HALLEN  

Hoogte Hallen Hardenberg   

hal 1: hoogte in meters: 

hoogte dak 7,33 

hoogte spant  7,11 

hal 2: hoogte in meters: 

hoogte dak  7,27 

hoogte spant 7,06 

hal 3: hoogte in meters: 

hoogte dak  7,34 

hoogte spant 7,04 

hal 4: hoogte in meters: 

hoogte dak  7,18 

hoogte spant 6,11 

hal 5: hoogte in meters: 

hoogte dak  10,43 

hoogte spant 8,76 

hal 6: hoogte in meters: 

hoogte dak  10,75 

hoogte spant  7,49 

hal 7: hoogte in meters: 

hoogte beide zijkanten  5,73 

hoogte midden spant 6,72 

hoogte nok 8,14 

 

  



HEFTRUCK SERVICE 

Tijdens de op- en afbouwdagen heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de heftruckservice tot 2,5 ton 

(spreek hiervoor één van de heftruckchauffeurs aan).  

Wij willen u erop attenderen dat Evenementenhal Hardenberg niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele 

schade, hoe ook genaamd. 

Heeft u een zwaardere heftruck nodig? Dan kan dit op aanvraag, laat dit uiterlijk 1 week voor aanvang beurs weten 

via eventservice@easyfairs.com .  

Houdt u er rekening mee dat bij drukte er een wachttijd kan ontstaan voor de heftruckservice. 

 

ALGEMENE BEPALINGEN OP- EN AFBOUW / BEURSDAGEN 

Het betreden van Evenementenhal Hardenberg en bijbehorende terreinen is voor eigen risico. 

 

Evenementenhal Hardenberg is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij adviseren u 

toezicht te houden op uw eigendommen en deze te beveiligen en adequaat te verzekeren, vanaf het moment dat ze 

uw pand verlaten tot het moment dat ze weer in uw pand terugkeren. Veel transport- en verblijfsverzekeringen blijken in 

geval van diefstal uitsluitend tot uitkering over te gaan als sprake is van (aantoonbare) braakschade. Bij diefstallen 

gedurende de op- en afbouwdagen van de vakbeurs of op de beursdagen zelf zal er echter geen braakschade aan 

het pand zijn en zal de verzekeraar dus aanvullend bewijs eisen dat uw eigendommen daadwerkelijk zijn gestolen. Wij 

adviseren u daarom met uw verzekeraar vooraf af te stemmen welke wijze van beveiliging van uw eigendommen (veel 

standhouders kiezen voor kettingen) recht geeft op dekking bij diefstal en dit ook vast te leggen in uw polis. Buiten de 

op- en afbouw uren zijn de laad- en losdeuren gesloten en ’s nachts is beveiliging in het pand aanwezig. 

 

Opslag van Goederen 

Het opslaan van goederen geschied op eigen risico. 

De opslagruimte bij de Evenementenhal Hardenberg is beperkt en moet ten allen tijde in overleg met de 

beursorganisatie. 

Indien er zonder overleg met de beursorganisatie spullen blijven staan op de beursvloer, zijn wij genoodzaakt deze 

spullen van de beursvloer te verwijderen en ze op een andere plaats te stationeren. (buiten het gebouw behoort tot de 

opties, is afhankelijk van de grootte van de beurs en de hoeveelheid beurzen die tegelijk plaats vinden). 

 

Vlaggenmasten en banners 

Indien u gebruik wenst te maken van onze vlaggenmasten buiten of van een frame om een banner in te hangen dan 

moet dat ten allen tijde in overleg met de beursorganisatie. 

Vlaggen en banners dienen minimaal 3 werkdagen voor de start van de beurs aangeleverd te worden. 

 

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beursorganisatie, vlaggen of banners op te hangen in de hal of 

buiten op het terrein. Zonder toestemming opgehangen vlagen en banners zullen worden verwijderd.    

 

Het is niet toegestaan te roken in Evenementenhal Hardenberg. 

 

Kinderen tijdens de op- en afbouwdagen kunnen wij helaas niet toestaan. Evenementenhal is op dat moment geen 

veilige plaats voor kinderen.  

 

I.v.m. de veiligheid van uw en onze materialen heeft u op de eerste beursdag vanaf 8.00 uur en op de tweede en derde 

beursdag één uur voor aanvang van de vakbeurs toegang tot de beurshallen. Indien u nog materialen wilt 

binnenbrengen op de beursdagen, kan dit enkel via Laad- en Losdeur 10 aan de achterzijde van het pand, u dient dit 

vooraf te melden bij de beursreceptie of de beursorganisatie. 

  

Tijdens de op- en afbouw mag u niet met voertuigen de hal in. 

 

Tijdens de opbouw-, beurs-, en afbouwdagen zijn huisdieren verboden m.u.v. hulphonden. 

 

I.v.m. grote drukte op maandag adviseren wij exposanten met eigen standbouw en/of eigen grote standunits op 

zaterdag op te bouwen. 

 

Nooduitgangen en brandslangen dienen altijd vrij gehouden te worden 

 

Wij vertrouwen erop dat u rekening houdt met bovengenoemde zaken. 

 

 

Wij wensen u succesvolle beursdagen toe. 
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