Technische faciliteiten Evenementenhal Venray BV – locatie De Voorde
Elektriciteitsaansluiting
220 Volt
Standaard tot 10 Ampère ®2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een
krachtaansluiting te nemen.
Bij eigen standbouw heeft u altijd een elektriciteitsaansluiting nodig 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 Venray.
Krachtstroomaansluiting
Standaard 32 Ampère
Standaard 63 Ampère (beperkt beschikbaar)
Standaard 125 Ampère (beperkt beschikbaar)
Standbouw
Wij maken gebruik van standbouw van het merk Octanorm. Deze standbouw bestaat uit een aluminium
geraamte waar beukenhouten 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)
Doorloophoogte 2,15 m
Paaldikte 4,0 cm
Breedte frieslijst 36 cm
Lengte frieslijst 1 m/2 m/3 m (afhankelijk van de standgrootte)
Hoogte aluminiumstrip 5,0 cm
Breedte aluminiumstrip 1,5 cm (de breedte van de inkeping in de strip is 0,5 cm en deze inkeping is
1,2 cm diep)
Op onze standbouw materialen mag niet geplakt worden, wij hebben hier speciale platen voor. Deze
platen kunnen met haken of dubbelzijdig plakband worden opgehangen aan de standbouw en zijn
verkrijgbaar bij de beursreceptie. Objecten die aan de standbouw worden gehangen mogen maximaal
een gewicht hebben van 5 kilo. Er is geen plafond in de stand.
Vloerbedekking
Wij maken gebruik van antraciet/zwart kleurige vloerbedekking. Uw standruimte wordt afgebakend door
middel van grijze vloerbedekking. De vloerbedekking bestaat uit vloertegels van 50 bij 50 centimeter.
Verlichting
De verlichting bestaat uit duo-spots die op verschillende punten in uw stand worden opgehangen, zodat u
voldoende verlichting in uw stand heeft. Ter indicatie: op elke twee meter wordt één duo-spot
opgehangen. 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.
Hal 1
Hoogte 7,5 meter
Breedte 55 meter
Lengte 65 meter
Vloeroppervlakte 3.575 m²
Parkeergelegenheid ca. 650 plaatsen

Standhoudersreglement Evenementenhal Venray – locatie De Voorde
Ten aanzien van de door u gehuurde stand willen wij u attent maken op de volgende zaken:
Voor alle vragen betreffende deze vakbeurs, omtrent uw stand of andere zaken, graag melden bij
de beursreceptie.
Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar:
de beursorganisator
de technische dienst
Het betreden van Evenementenhal Venray en bijbehorende terreinen is voor eigen risico.
Het is niet toegestaan te roken in Evenementenhal Venray.
Indien u uw kinderen meeneemt tijdens de opbouw-, beurs-, en/of afbouwdagen willen wij u erop
attenderen dat u uw kinderen nauwlettend in de gaten houdt i.v.m. de veiligheid.
I.v.m. de beveiliging heeft u op de tweede en derde beursdag één uur voor aanvang van de
vakbeurs toegang tot de beurshallen.
Tijdens de op- en afbouw mag u niet met de auto de hal in.
Tijdens de opbouw-, beurs-, en afbouwdagen zijn huisdieren verboden.
Tijdens de opbouwdagen zijn er gratis broodjes en koffie verkrijgbaar in het standhoudersrestaurant.
Tevens is er de mogelijkheid om tegen betaling soep en/of gehaktballen te verkrijgen (onder
voorbehoud).
Voor het ophangen van beursmateriaal kunt u daarvoor bestemde haken afhalen bij de
beursreceptie.
Het is niet toegestaan eigen plakband op standbouw van Evenementenhal Venray te gebruiken.
Indien u iets wilt opplakken en/of schrijven, dan kunt u daarvoor speciale borden + ophanghaken
afhalen bij de beursreceptie. Wilt u iets bevestigen op deze borden dan is er dubbelzijdig tape bij
de beursreceptie verkrijgbaar.
Aan de standbouw mag niet gespijkerd of geniet worden en er mogen geen zware voorwerpen
aangehangen worden.
Tevens mag er niets aan de sprinklerinstallaties bevestigd worden.
Voor stroomaansluiting van uw apparatuur, water aan- en/of afvoer of overige voorzieningen dient
u vooraf contact op te nemen met de technische dienst.
Mocht u gebruik maken van eigen standbouw, dan is het noodzakelijk plastic onder uw standbouw
te leggen.
Indien u gaat zagen en/of verven, dan is het voor ons van belang dat u er plastic onderlegt i.v.m.
de vloerbedekking.
Plastic is verkrijgbaar bij de beursreceptie.
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. Tijdens de opbouwdagen ligt in elke stand een vuilniszak. U
dient hier uw klein vuil in te deponeren en aan het eind van de dag in het gangpad te zetten. Ook
tijdens de oplevering dient u ervoor te zorgen dat uw standplaats schoon en netjes achtergelaten
wordt. Vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de beursreceptie. Wanneer er niet aan dit verzoek wordt
voldaan, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Bij onherstelbare schade zijn wij genoodzaakt de kosten als volgt te berekenen:
o € 55, = (inclusief BTW) per standbouwwand.
o € 25, = (inclusief BTW) per strekkende meter frieslijst.

Tijdens de op- en afbouw heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de heftruckservice tot
2,5 ton (spreek hiervoor één van de halmedewerkers aan). Wij willen u erop attenderen dat
Evenementenhal Venray niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade, hoe ook
genaamd.
U dient tijdens de op- en afbouw zelf zorg te dragen voor uw pallets. Voor elke pallet die in
Evenementenhal Venray achterblijft zijn wij genoodzaakt € 75,= in rekening te brengen.
De standhoudersbadges zijn bij de beursreceptie verkrijgbaar. U kunt deze de eerste beursdag
twee uur voor aanvang van de vakbeurs afhalen. De tweede en derde beursdag kunnen de
standhoudersbadges één uur voor aanvang van de vakbeurs worden afgehaald. Wij verzoeken u
dringend elke avond deze standhoudersbadges weer in te leveren bij de beursreceptie i.v.m.
eventuele wisseling van bemanning van uw stand de volgende dag. Na afloop van de vakbeurs
dienen alle standhoudersbadges ingeleverd te zijn bij de beursreceptie. Voldoet u niet aan dit
verzoek dan zijn wij genoodzaakt € 5,= per standhoudersbadge in rekening te brengen.
Per deelnemende exposant is het mogelijk één bedrijfsvlag binnen en buiten te laten ophangen
(gratis). Tevens is het mogelijk extra bedrijfsvlag(gen) te laten ophangen, de kosten per extra
bedrijfsvlag is € 25,00. Dit kunt u beide doorgeven aan de beursreceptie. Bedrijfsvlaggen dient u na
afloop van de beurs af te halen bij de beursreceptie.
Het is niet toegestaan uw stand te promoten en/of te flyeren op praattafels en zitjes in de
gangpaden.
I.v.m. grote drukte op maandag adviseren wij exposanten met eigen standbouw en/of eigen grote
standunits op zaterdag op te bouwen.
Wij vertrouwen erop dat u rekening houdt met bovengenoemde zaken.
Wij wensen u succesvolle beursdagen toe.

