STANDHOUDERS
HANDBOEK

2 t/m 5 januari 2020
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ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN STANDHOUDER
De organisatie van het event biedt in samenwerking met de IJsselhallen diverse services en
diensten om uw deelname aan de beurs nog prettiger en makkelijk te maken. Onderstaand
leest u een korte toelichting op de diverse faciliteiten die u kunt bestellen bij de IJsselhallen
door middel van de bestelformulieren verderop in het handboek. U kunt de bestellingen t/m
30 november 2019 doorgeven. Indien u na deze datum uw bestelling plaatst, bestaat er de
mogelijkheid dat er een toeslag wordt berekend. U kunt tijdens de opbouw van de beurs ook
terecht bij de servicebalie. Deze balie bevindt zich in de hoofdentree. Bij de balie kunt u
eventuele (beperkte) nabestellingen plaatsen en terecht voor aanvullende informatie.
Bestelformulieren dient u als één setje uiterlijk 30 november 2019 bij voorkeur per e-mail aan
te leveren aan
IJsselhallen Zwolle
t.a.v. Servicebalie
Postbus 490
8000 AL Zwolle
Tel: 038-4211843
Fax: 038-4211322
Email: Servicebalie@ijsselhallen.nl
Voor nadere toelichting kunt u contact op nemen met:
Marion Vos; via 038-4211843, email: m.vos@ijsselhallen.nl
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ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN STANDHOUDER
Elektriciteit
Wij adviseren u gebruik te maken van een standaard stroomaansluiting van 220V/3 kW. Deze kunt u
bestellen via het bestelformulier elektra-aansluitingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om
krachtstroom te bestellen voor uw stand. Het aansluiten van voorzieningen op het elektriciteitsnet
kan enkel uitgevoerd worden door de technische dienst van de IJsselhallen of door een daarvoor
aangestelde installateur. Exposanten mogen zelf hun installatie van de stand aanleggen. Deze dient
te voldoen aan de eisen van het regionale nutsbedrijf. De installatie dient door de technische dienst
van de IJsselhallen goedgekeurd te worden alvorens die wordt aangesloten.
Geluid
Versterkt geluid, door middel van bijvoorbeeld een geluidsinstallatie, is op de beursvloer zonder
toestemming, niet toegestaan.
Gas en water
Exposanten kunnen water aan- en afvoer bestellen. Gasaansluitingen binnen het complex zijn niet
mogelijk. Voor gebruik van rookgasafvoerpijpen dient toestemming te worden verleend door de
brandweer te Zwolle en de technische dienst van de IJsselhallen (zie brandweer-, legionella- en
calamiteitenvoorschriften.
Verlichting
Exposanten die ervoor gekozen hebben om geen standbouw via de organisatie te bestellen (dus
alleen vloeroppervlakte), zijn verplicht eigen verlichting in de stand te plaatsen. Tijdens de beurs
brandt er in de hal enkel sfeerverlichting, waardoor verlichting in de stand nodig is. Standaard
standunits zijn voorzien van sfeervoorlichting middels duospots.
KPN HotSpots
Wilt u op de beurs uw website aan bezoekers laten zien of gebruikmaken van internet? Dat is
mogelijk bij IJsselhallen Zwolle. Door middel van een voucher (dag of week) kunt u eenvoudig
inloggen op internet via het draadloze netwerk van KPN HotSpots.
Bevestigen materialen
Het is verboden om materiaal te bevestigen aan muren, plafonds of kapconstructie voor het
ophangen van standplafonds, standluifels, armaturen en dergelijke. Indien standhouders
gebruikmaken van hangpunten, dienen deze voorafgaand aan de opbouw bekend te zijn bij de
IJsselhallen Zwolle, ze zijn te bestellen verderop in dit bestelboek.
Tevens is eventuele hoogwerkerservice beschikbaar, mits vooraf besteld. Ook mogen muren en
vloeren niet worden beschilderd of beplakt. Daarnaast is het verboden in muren en vloeren te
hakken, boren, spijkeren of anderszins. Ook dubbelzijdig tape breder dan 1 cm mag niet worden
gebruikt.
De schade die wordt aangebracht op de wanden en/of vloertegels van de standunit blijft onder eigen
verantwoordelijkheid van de standhuurder. Na afloop van de beurs wordt de eventuele schade
opgenomen en aan de exposant doorberekend.
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ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN STANDHOUDER (vervolg)
Gebruik heftruck tijdens de opbouw
Er zijn heftrucks (inclusief chauffeur) beschikbaar tijdens de opbouw van de beurs. U kunt op het
bestelformulier aangeven of u een heftruck nodig heeft tijdens de opbouw en/of afbouw, zodat wij
daarmee rekening kunnen houden met het aantal benodigde heftrucks. Tijdens de opbouwdag zelf
kunt u ook nog heftruckservice reserveren bij de informatiebalie en wordt u, indien nodig, op
volgorde van aanvraag geholpen door de heftruckchauffeurs.
Afval
De milieuzorg in het algemeen en de afvalverwijdering in het bijzonder maakt het noodzakelijk
dat ook IJsselhallen Zwolle BV zorgvuldig omgaat met begrippen als ‘afvalscheiding’ en ‘de
vervuiler betaalt’. Een en ander betekent dat u het door u geproduceerde afval niet op het
terrein van de IJsselhallen kunt achterlaten, maar dat het meegenomen moet worden naar uw
eigen bedrijf.
Materialen en afval die na de opbouw- of afbraakperiode achterblijven, zullen door IJsselhallen
Zwolle BV voor rekening en risico van de deelnemer worden opgeslagen of weggegooid.
Eventueel kunt u via een bijgevoegde bestelformulieren een aanvraag doen, zodat wij u kunnen
helpen met uw vuilafvoer.
Verzekeringen
Exposanten wordt uitdrukkelijk aangeraden voor stands, goederen en transport een verzekering af te
sluiten. Verzekeringen tegen welk risico dan ook, zijn niet inbegrepen bij inschrijving. De organisatie
adviseert exposanten een transport- en verblijfsverzekering af te sluiten om eigendommen te
beschermen. Ook is het verstandig om een WA-verzekering af te sluiten en/of de assuradeur op de
hoogte te stellen dat een deel van de inventaris tijdelijk wordt overgebracht.
EHBO
EHBO is voorzien op de dagen en tijden van de publieksopenstelling. Gedurende de op- en afbouw is
er geen EHBO aanwezig. Voor EHBO vragen kunt u zich in deze periode melden bij onze service balie.
In geval van spoed kunt u altijd contact op nemen met 112 (vergeet dan niet na het telefoontje
contact te zoeken met de accommodatie, via de servicebalie, om aan te geven dat er hulpdiensten
aanrijdend zijn, zodat de opvang en begeleiding van de hulpdiensten door de IJsselhallen Zwolle
gedaan kunnen worden.
Catering
Het is toegestaan om te samplen en voor uw relatie een kopje koffie te verschaffen. Het is niet
toegestaan om grote hoeveelheden te cateren en een cateringpunt te organiseren op uw stand.
Verkoop van cateringproducten is toegestaan mits de consumptie thuis geschiedt. Voor meer
informatie over sampling, kunt u contact opnemen met de accommodatie.

4

VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER STANDBOUW EN TAPIJT
Bedrijfsnaam

_________________________________________________________

Postadres

_________________________________________________________

Postcode

_________________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________________

Behandeld door

_________________________________________________________

E-mail adres

_________________________________________________________

Verklaart te willen huren:
Complete standbouw (voorbeeld zie bijlage) met witte kunststofpanelen in aluminiumprofiel,
inclusief vloerbedekking, frieslijst met naamsvermelding, 1 duospot per 8 m2 en 1 stroombron tot
2000 Watt.
__________________________________________________________________________
vorm van de stand (s.v.p. aankruisen) **
 kop
 tussen
 hoek
----------- complete stand(s) van …… x …... meter à € 39,50 excl. BTW per m²
** zie bijlage "toelichting standbouw"
Gewenste kleur vloerbedekking
:  antraciet/  blauw/  rood
(Indien alleen tapijt gewenst wordt: ……… m2 à € 3,50 excl. BTW per m²)
 Berging met afsluitbare deur (2x1mtr) à €105,00 excl. BTW
 Extra panelen à €22,00 excl. BTW per meter. Aantal: ………..
 Extra Duospots (extra rail met 2 spots) à €38,50 excl BTW per set. Aantal ………
Naamsvermelding op frieslijst (e.e.a. afhankelijk van frieslijst).

- Het is niet toegestaan om in de wanden te schroeven, timmeren, posters op te hangen, plakband te gebruiken e.d.
- E.e.a. zolang de voorraad strekt; wijzigingen voorbehouden. Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor
de duur van het evenement. Alleen schriftelijke bestellingen die vóór 30 november 2019 in ons bezit zijn, worden in
behandeling genomen. Na deze datum dient u rekening te houden met een toeslag van 10%. Beschadigingen
en/of vermissingen van gehuurd materiaal worden aan de huurder in rekening gebracht; de huurder blijft tot 1 uur
na afloop van de beurs aansprakelijk voor het gehuurde.

_______________________
Datum

____________________
Plaats

________________________
Handtekening / Firmastempel

N.B. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen wij niet in behandeling nemen!
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER ELECTRA-AANSLUITINGEN
Bedrijfsnaam

_________________________________________________________

Postadres

_________________________________________________________

Postcode

_________________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________________

Behandeld door

_________________________________________________________

E-mail adres

_________________________________________________________

Aantal

Omschrijving:

€

Prijs excl.
BTW

Elektra

………

Groepenkast (excl. stroomaansluiting)

€

44,00

………

Extra stroomaansluiting tot 2 kw.

€

139,00

………

Stroomaansluiting 16 Ampère / 9 kw.

€

297,00

………

Stroomaansluiting 32 Ampère / 18 kw.

€

380,00

………

Stroomaansluiting 63 Ampere/ 40KW

€

475,00

E.e.a. zolang de voorraad strekt, wijzigingen voorbehouden. Bovenstaande prijzen gelden voor de duur van het
evenement. Alleen schriftelijke bestellingen die uiterlijk 30 november 2019 in ons bezit zijn, worden in behandeling
genomen. Na deze datum dient u rekening te houden met een toeslag. Beschadigingen en/of vermissingen van
gehuurd materiaal worden aan de huurder in rekening gebracht; de huurder blijft tot 1 uur na afloop van de beurs
aansprakelijk voor het gehuurde. Ondergetekende verklaart uit hoofde van zijn/haar functie gerechtigd te zijn tot

_______________________
Datum

____________________
Plaats

________________________
Handtekening / Firmastempel

N.B. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen wij niet in behandeling nemen!
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER OVERIGE VOORZIENINGEN EN DIENSTEN
Bedrijfsnaam

_________________________________________________________

Postadres

_________________________________________________________

Postcode

_________________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________________

Behandeld door

_________________________________________________________

E-mail adres

_________________________________________________________

Aantal

Omschrijving:

€

Prijs excl.
BTW

Diversen
………

Schoonmaakservice stand (per m2) voorafgaande aan de beurs

€

3,10

………

Stackchair (stoel met blauw bekleding)

€

3,75

………

Tafel, 120 x 80 cm met papieren kleed

€

12,65

………

Statafel met hoes

€

17,50

………

Vorkheftruckservice per 15 min.

€

41,00

………

Hoogwerkerservice per 15 min (exclusief personeel)

€

56,00

………

Vuilafvoer (op aanvraag, afhankelijk van soort en hoeveelheid)
Overige meubilair te bestellen via www.HRSB.nl/hrsb/webshop

E.e.a. zolang de voorraad strekt, wijzigingen voorbehouden. Bovenstaande prijzen gelden voor de duur van het
evenement. Alleen schriftelijke bestellingen die uiterlijk 30 november 2019 in ons bezit zijn, worden in behandeling
genomen. Na deze datum dient u rekening te houden met een toeslag. Beschadigingen en/of vermissingen van
gehuurd materiaal worden aan de huurder in rekening gebracht; de huurder blijft tot 1 uur na afloop van de beurs
aansprakelijk voor het gehuurde. Ondergetekende verklaart uit hoofde van zijn/haar functie gerechtigd te zijn tot

_______________________
Datum

____________________
Plaats

________________________
Handtekening / Firmastempel

N.B. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen wij niet in behandeling nemen!
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER DRAADLOOS INTERNET
Bedrijfsnaam

_________________________________________________________

Postadres

_________________________________________________________

Postcode

_________________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________________

Behandeld door

_________________________________________________________

E-mail adres

_________________________________________________________

Aantal
stuks

Omschrijving

Prijs per stuk
(excl. BTW)

Dagvoucher (slechts voor 1 dag geldig
voor maximaal 4 apparaten)

€ 13,18

Weekendvoucher (3 dagen geldig voor
maximaal 4 apparaten)

€ 20,60

Totaalprijs
(excl. BTW)

E.e.a. zolang de voorraad strekt, wijzigingen voorbehouden. Bovenstaande prijzen gelden voor de duur van het
evenement. Alleen schriftelijke bestellingen die uiterlijk 30 november 2019 in ons bezit zijn, worden in behandeling
genomen. Na deze datum dient u rekening te houden met een toeslag. Ondergetekende verklaart uit hoofde van
zijn/haar functie gerechtigd te zijn tot het tekenen van deze bestelling.

______________________
Datum

____________________
Plaats

________________________
Handtekening / Firmastempel

N.B. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen wij niet in behandeling nemen!
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER WATER AAN- EN AFVOER
Bedrijfsnaam
Postadres
Postcode
Telefoonnummer
Behandeld door
E-mail adres

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

A

VOEDINGSLEIDING WATER EN AFVOER (Belangrijk -> A.U.B. standschets op volgende pagina invullen)

_____
_____

stuks, code 101 levering van watertoevoer ½" en afvoer ¾" tot in de stand (prijs is inclusief afmontage van 1 stuks apparatuur, 2x201) €
stuks, code 102 levering van alléén watertoevoer ½" tot in de stand (inclusief afmontage van 1 stuks apparatuur, 1x201)
€

B

AANSLUITEN VAN EXTRA APPARATUUR

(excl. voedingsleiding, zie A)

_____
stuks, code 201 afmontage van apparatuur Per afmontage aan- of afvoer
Max. afmontagelengte is 3 mtr. vanaf de geleverde voedingsleiding. (Bij meerlengte geldt code 101)
Max. 3 stuks apparatuur per code 101. Aangeleverde apparatuur moet voldoen aan Kiwa keur en Vewin werkbladen.
Bij vaatwassers altijd een aparte code 101 aanvragen (Dit omdat vaatwassers een eigen afvoerpomp hebben)
_____
stuks, keukenblok stuks, close-in 10 ltr.
_____ stuks, horeca spoelbak
_____ stuks, spoelbak
_____
stuks, elek.boiler.>160 ltr. stuks, bar
_____ stuks, vaatwasser
_____ stuks, koffiemachine
_____
stuks, steamer
_____ stuks, unit
_____ stuks,……………………

C

VERHUUR (excl. voedingsleiding zie A excl. elektra excl. afmontage zie B) (voor afb. zie pagina 2)

_____

stuks, code 303 keukenunit 90 x 50 met close-in boiler 2 kW 10 ltr. met warmwaterkraan

D

ALGEMEEN
•
•
•
•
•
•
•

•

237,50
170,00

€

88,00

€

155,00

Toeslag voor aanvraag tijdens beursopbouw € 75,00, voorrijkosten € 100,00. Alle prijzen zijn excl. BTW.
Reclames over de uitvoering worden uitsluitend in behandeling genomen als deze tijdens het evenement zijn gemeld aan een verantwoordelijke
van IJsselhallen/MTD Nederland bv alsmede binnen 8 dagen schriftelijk zijn gemeld aan de directie van IJsselhallen/MTD Nederland bv
Alle gebruikte materialen blijven eigendom van IJsselhallen/MTD Nederland bv
IJsselhallen/MTD Nederland bv draagt geen enkele verantwoording noch enige aansprakelijkheid voor welke (gevolg)schade dan ook, (waarin
inbegrepen fysieke gevolgen) ontstaan door niet te voorziene veranderingen in de kwaliteit van het geleverde water alsmede door
kwaliteitsveranderingen ontstaan door de toepassing van het geleverde water.
IJsselhallen/MTD Nederland bv behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze overeenkomst niet te doen uitvoeren. MTD Nederland bv kan op
geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschaden voortvloeiend uit niet uitvoering dezer overeenkomst.
Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing, en maken daarvan deel uit, onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij
de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch en zijn door u kosteloos bij IJsselhallen/MTD Nederland bv op te vragen.
Aanvrager verklaart volledig akkoord te gaan met de voorwaarden en uitvoeringswijze van IJsselhallen/MTD Nederland BV.

LET OP! i.v.m. Legionella gevaar
Gebruik van Aërosolvormende waterconstructies zoals bubbelbaden, vernevelingsapparatuur,
bevochtigers, fonteinen en douches kan risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengen.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie is toepassing/gebruik
ten strengste verboden. Zie ook bijgevoegd het huishoudelijk reglement.

Ondergetekende verklaart uit hoofde van zijn/haar functie gerechtigd te zijn tot het tekenen van deze bestelling.
Plaats:
Datum:
Handtekening:
……………………
……………………
……………………
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER WATER AAN- EN AFVOER
Bedrijfsnaam
_________________________________________________________
Postadres
_________________________________________________________
Postcode
_________________________________________________________
Telefoonnummer
_________________________________________________________
Behandeld door
_________________________________________________________
E-mail adres
_________________________________________________________
Schematische plaatsaanduiding van:
Wateraansluiting:
o
Dichte zijde stand:
Open zijde stand:
Verhoogde vloer:
ja / nee
Schetsmatige intekening met nummering van nabijgelegen stands. Indien het niet mogelijk is
deze schets gelijktijdig met de aanvraag terug te zenden, gelieve een kopie uiterlijk 10
dagen voor beursopbouw te faxen/mailen aan IJsselhallen, fax 038 421 13 22
m.vos@ijsselhallen.nl .
Voorzijde stand (elk blokje = 1m²)

Achterzijde stand (a.u.b. standranden duidelijk aangeven. Eventueel voorzien van
naastgelegen stands)
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
HUISHOUDELIJK REGELEMENT TOEPASSING / GEBRUIK WATER
t.b.v. alle gebruikers

De aanleg en gebruiksvoering van een tijdelijke drinkwatervoorziening is een integraal onderdeel
van de beheersplanmaatregelen in het kader van de wettelijke bepalingen tot legionella
preventie. Een ieder dient zich te houden aan het gestelde in dit reglement op straffe van
uitsluiting van beursdeelname.
Een ieder die water gebruikt en/of toepast op welke manier dan ook, mag dit water alleen
betrekken via een aansluiting, aangevraagd bij onze huis-installateur MTD Nederland bv.
Het betrekken van water uit andere tappunten (zoals bijvoorbeeld de brandslanghaspels en/of
kranen in de toiletten) is uit het oogpunt van volksgezondheid en brandveiligheid ten strengste
verboden; misbruik wordt beboet. Het zelf meebrengen van water is verboden.
Een aansluiting wordt niet eerder gerealiseerd alvorens een volledig ingevuld "aanmeldformulier"
water ondertekend retour is bij de IJsselhallen.
Stilstaande waterconstructies (vijvers e.d.) waarin geen aërosol vormende apparatuur is
opgenomen, alsmede aansluitingen t.b.v. keukenblokjes, koffie apparatuur e.d. vormen geen
gevaar in het kader van legionella besmettingen en behoeven geen verdere maatregelen.
Alle aërosolvormende apparatuur zoals fonteinen, sproeiers, douches, bubbelbaden,
luchtbevochtigers, vernevelaars e.d. zijn verboden.
Toestellen of vervolginstallaties van gebruikers, aangesloten op de waterleiding van het naam
beurscomplex, dienen aan de volgende eisen te voldoen;
o
o
o
o

toegepaste materialen moeten voorzien zijn van een KIWA keur- of attestmerk;
de toestellen mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwaternet en moeten
voldoen aan het
gestelde in de AVWI en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen; de
aansluiting van de
toestellen moet afdoende beveiligd zijn.

De deelnemer/exposant/gebruiker is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor schade en/of
vervolgschade, voortvloeiend uit de met water toegepaste of gebruikte apparatuur c.q.
constructie.
Indien u als deelnemer/gebruiker in afwijking van het gestelde in dit reglement meent te
moeten exposeren met aërosolvormende apparatuur, dan dient u dit uitdrukkelijk nader
schriftelijk overeen te komen met de organisatie van het evenement.
De exposant dient te allen tijde volledig mee te werken aan controles van beursorganisatie,
gebouweigenaar en/of controlerende instanties.
De beursorganisatie is in geval van twijfel of overtreding te allen tijde gerechtigd om de
exposant te verbieden met de gebruikte constructie te exposeren. Restitutie, in welke vorm dan
ook, zal niet plaatsvinden.
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER OPHANGPUNTEN
Het aanbrengen van ophangpunten in het complex van de IJsselhallen Zwolle is in principe exclusief
voorbehouden aan een door de IJsselhallen Zwolle toegewezen VCA** gecertificeerd bedrijf. Deze
certificering houdt ondermeer in dat er hoge normen worden gesteld met betrekking tot Veiligheid,
Gezondheid en Milieu.
Een externe organisatie kan, indien gewenst, zelf ophangpunten aanbrengen in het complex. Deze
dienen echter door het door IJsselhallen Zwolle aangewezen bedrijf gecontroleerd te worden. Deze
externe hangpunt controle vindt plaats aan de hand van een door de standhouder of rigger vooraf
aangeleverd riggingplan. Hiervoor worden kosten doorberekend, conform onderstaande tarieven.
Voor de verschillende faciliteiten voor wat betreft ophangpunten, verlichting en trussen, gelden de
volgende tarieven:
Rigging, hangpunten en takels
Hangpunt
Handtakel
Motortakel

Truss
Truss, Prolyte XH30V 29x29 cm
Trusshoek, Prolyte XH30V 29x29 cm

tbv takel, max. 100 kg.
incl. hangpunt 500 kg.
incl. hangpunt, incl. sturing 1000 kg.
excl. stroomvoorziening

€
€
€

114,00
136,80
228,00

per meter, incl. opbouw
per stuk, incl. opbouw

€
€

22,50
40,20

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
26,10
24,00
33,40
11,00
20,30
16,00
26,90
16,50
25,50

Verlichting (excl. benodigde stroomvoorziening)
Par HPL575 Medium Flood
575 W.
incl. opbouw en bekabeling
Par CDM-T150 gasonlading Med.Flood 250 W.
incl. opbouw en bekabeling
Par56 300W Medium Flood
300 W.
incl. opbouw en bekabeling
Floodlight halogeen symetrisch 500 W.
incl. opbouw en bekabeling
Floodlight 30W LED wit
incl. opbouw en bekabeling
Overige faciliteiten op aanvraag beschikbaar.
Voorwaarden
- Tarieven gelden per beursperiode (max. 6 dgn), locatie IJsselhallen Zwolle
- Aanvragen dienen 21 dagen voor aanvang van de beurs binnen te zijn.
- Aanvragen binnen 21 dagen worden belast met 15% late order toeslag.
- Op de volgende pagina is het aanvraagformulier weergegeven.
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER HANGPUNTEN DEEL 1
Bedrijfsnaam
Postadres
Postcode
Telefoonnummer
Behandeld door
E-mail adres

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Schets van de stand
Hieronder intekenen of tekeningen meesturen met aanvraag
Voorzijde stand

Achterzijde stand (a.u.b. standranden duidelijk aangeven. Eventueel voorzien van
naastgelegen stands)
Op de volgende bladzijde zijn de verschillende riggings, trussen en verlichting aangegeven,
waaruit een keuze kan worden gemaakt.
………………………………………………………………………………………………………………………
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BESTELFORMULIER HANGPUNTEN DEEL 2
Bedrijfsnaam
_________________________________________________________
Postadres
_________________________________________________________
Postcode
_________________________________________________________
Telefoonnummer
_________________________________________________________
Behandeld door
_________________________________________________________
E-mail adres
_________________________________________________________
S.v.p. hieronder aangeven wat u wilt bestellen en in welke hoeveelheid.
Rigging, hangpunten en takels

Uitleg

Aantal

Totaalprijs

Motortakel
Motortakel
Handtakel
Hangpunt
Hangpunt
Externe hangpuntcontrole

per punt
tbv takel, max. 100 kg.
tbv takel, max. 1000 kg.
incl. hangpunt 500 kg.
incl. hangpunt, incl. sturing 1000 kg.
incl. hangpunt, incl. sturing 500 kg.

………
………
………
………
………
………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Minimale hoogte:
Schaalindeling:

___________ meter
1 hokje is ___ x ___ meter

Truss

Uitleg

Aantal

Totaalprijs

Truss, Prolyte XH30V 29x29 cm
vierkant.
Trusshoek, Prolyte XH30V 29x29 cm
vierkant.

Per meter, incl. opbouw

……...

……………..

Per stuk, incl. opbouw

……...

……………..

Bovenstaande prijzen gelden voor de duur van het evenement. Alleen schriftelijke bestellingen die uiterlijk 30
november 2019 in ons bezit zijn, worden in behandeling genomen. Na deze datum dient u rekening te houden met
een toeslag. Beschadigingen en/of vermissingen van gehuurd materiaal worden aan de huurder in rekening
gebracht; de huurder blijft tot 1 uur na afloop van de beurs aansprakelijk voor het gehuurde. Ondergetekende
verklaart uit

_______________________
Datum

____________________
Plaats

________________________
Handtekening / Firmastempel
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER HANGPUNTEN DEEL 3
Bedrijfsnaam
_________________________________________________________
Postadres
_________________________________________________________
Postcode
_________________________________________________________
Telefoonnummer
_________________________________________________________
Behandeld door
_________________________________________________________
E-mail adres
_________________________________________________________
S.v.p. hieronder aangeven wat u wilt bestellen en in welke hoeveelheid.
Verlichting (excl. benodigde
stroomvoorzieningen)

Uitleg

Aantal

Totaalprijs

Par HPL575 Medium Flood

575W, incl. opbouw en bekabeling
575 W, excl. opbouw en bekabeling
250 W, incl. opbouw en bekabeling

………
………
………

.......................
………………...
………………...

300 W, excl. opbouw en bekabeling
300W, incl. opbouw en bekabeling
500 W, excl. opbouw en bekabeling
500 W, incl. opbouw en bekabeling
30 W, excl. opbouw en bekabeling
30 W, incl. opbouw en bekabeling

………
………
………
………
………
………

………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...

………

………………...

………

…………………

Par CDM-T150 gasonlading
Med.Flood
Par56 300W Medium Flood
Floodlight Halogeen 500
Symmetrisch
Floodlight HQI 150 symmetrisch
Stellen van de verlichting
Tuindraad per stuk (3mm)

Bovenstaande prijzen gelden voor de duur van het evenement. Alleen schriftelijke bestellingen die uiterlijk 30
november 2019 in ons bezit zijn, worden in behandeling genomen. Na deze datum dient u rekening te houden met
een toeslag. Beschadigingen en/of vermissingen van gehuurd materiaal worden aan de huurder in rekening
gebracht; de huurder blijft tot 1 uur na afloop van de beurs aansprakelijk voor het gehuurde. Ondergetekende
verklaart uit

_______________________
Datum

____________________
Plaats

________________________
Handtekening / Firmastempel
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER HORECAPASSEN
Bedrijfsnaam
___________________________________________
Postadres
___________________________________________
Postcode
___________________________________________
Woonplaats
___________________________________________
Telefoonnummer
___________________________________________
Behandelt door dhr/mevr
___________________________________________
E-mail adres t.b.v. digitale factuur (verplicht !!) __________________________________
Website
___________________________________________
evt. te vermelden op de factuur

___________________________________________

(denk aan kostenplaats/ordernummer)

VERKLARING VAN MACHTIGING:
Wij willen gebruik maken van de restauratieve voorzieningen bij de buffetten of in de
restaurants van de IJsselhallen Exploitatie Mij. B.V. Hiervoor maken wij gebruik van de
zogenaamde Horecapas.
Na afloop van de beurs ontvangen wij een totaalfactuur vermeerderd met
administratiekosten à € 4,50. Het minimale bedrag dat in rekening zal worden gebracht
bedraagt € 11,50 per beurs.
Wij verzoeken u ons ¹):_______ Horecapas(sen) uit te geven.
¹) invullen aantal

_______________________
Datum

____________________
Plaats

________________________
Handtekening / Firmastempel

Attentie: zonder deze volledig ingevulde machtiging kan de IJsselhallen Exploitatie Mij. B.V.
geen pas verstrekken en kunt u alleen à contant of per pin bij onze bars/buffetten afrekenen.
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BESTELFORMULIER DRANKEN DEEL
Bedrijfsnaam
Postadres
Postcode
Telefoonnummer
Behandeld door
E-mail adres
ARTIKEL

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
AANTAL

EENHEID

PRIJS

Spa rood 0,5 ltr.

24 x petfles

€

33,00

Spa blauw 0,5 ltr.

24 x petfles

€

33,00

Pepsi Cola 0,5 ltr

6 x petfles

€

8,75

Pepsi cola light 0,5 ltr

6 x petfles

€

8,75

Jus d' orange 0,33 ltr

12x petfles

€

29,50

7 Up 0,5 ltr

6 x petfles

€

8,75

Sisi sinas 0,5 ltr

6 x petfles

€

8,75

Bavaria 0,33ltr

24 x flesje

€

31,00

Rode wijn

fles 0,75 l.

€

10,50

Rosé wijn

fles 0,75 l.

€

10,50

Witte wijn

fles 0,75 l.

€

10,50

Bier/limonade glazen/dispo

50 stuks

€

7,00

Wijnglazen dispo

12 stuks

€

3,70

Koekjes assorti

150 stuks

€

23,65

Muffins

10 stuks

€

15,75

Thermosflessen koffie/thee incl
melk en suiker

1 kan

€

9.50

TOTAAL BEDRAG

Alleen schriftelijke bestellingen die uiterlijk 30 november 2018 in ons bezit zijn, worden in behandeling genomen.

_______________________
Datum

____________________
Plaats

________________________
Handtekening / Firmastempel
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BRANDWEER, LEGIONELLA EN CALAMITEITENVOORSCHRIFTEN
Brandweervoorschriften
De IJsselhallen Zwolle stelt hoge eisen aan de veiligheid van het complex. Op grond van de
brandweervoorschriften moeten de nooddeuren te allen tijden vrij gehouden worden en dienen
brandblussers in het zicht te hangen. Gasflessen dienen door exposanten buiten het complex geplaatst
te worden. Indien motorvoertuigen tentoongesteld worden, moeten de accupolen worden losgemaakt
en mag de brandstoftank enkel de brandstof bevatten die nodig is het voertuig in en uit het complex te
rijden.
Gasflessen
Het voorradig hebben en het gebruik van flessen met vloeibaar gas is binnen de gebouwen en/of
tijdelijke onderkomens niet toegestaan. Ontheffing van dit verbod kan worden aangevraagd bij de
Brandweer en/of Arbeidsinspectie.
Brandslangen
Brandslanghaspels, blusapparaten, handbrandmelders en bedieningsinrichtingen voor de rookluiken
moeten direct gebruik klaar, goed bereikbaar en voor iedereen goed zichtbaar te zijn, ook vanuit de
looppaden. De brandslangen mogen niet worden gebruikt voor eigen doeleinden zoals voor het water
geven van planten e.d.
Open vuur en vuurwerk
Het gebruik van open vuur is in alle hallen verboden. Roken mag daar waar is aangegeven. Voor het
gebruik van vuurwerk is vooraf toestemming nodig van de commandant van de brandweer.
Standbouw, podia, kramen, e.d.
Onderstaande reglementen hebben betrekking op de bouw van de diverse stands op een beurs. Voor
standbouw mogen slechts onbrandbare materialen of de hieronder aangegeven materialen worden
toegepast, mits de toepassing voldoet aan de hieronder vermelde voorschriften. Hout, hardboard,
triplex, multiplex of spaanplaat moet een dikte hebben van tenminste 3,5 mm en worden ingedeeld in
de classes I, II en III van de vlamuitbreiding, vastgesteld volgens NEN 3883. Zachtboard moet met een
door bevoegde instantie goedgekeurde brandvertragende verf of lak zijn beschilderd volgens de
gebruiksvoorschriften of moeten door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt. Glas voor buitenen scheidingswanden tussen stands: alleen veiligheidsglas of draadglas met ingegoten kruisbewapening. Voor plafonds: alleen draadglas met een dikte van minimaal 6 mm en een ingegoten
kruisbewapening met een maaswijdte van maximaal 16 mm.
Kunststof foliematerialen dienen gelijmd te zijn op een ondergrond van onbrandbaar materiaal,
waardoor de folie moeilijk brandbaar is geworden. Plaatmaterialen dienen moeilijk brandbaar
gemaakt te zijn. Voor schuimplastic en rubber (b.v. voor letters) geldt hetgeen ook is aangegeven voor
plaatmaterialen, tenzij er niet meer dan meer dan 2 dm³ per m² standoppervlak in de stand aanwezig
is. Textiel, verticaal toegepast moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, dan wel door
plakken op een ondergrond van onbrandbaar materiaal.
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VOGELTENTOONSTELLING 2020
BRANDWEER, LEGIONELLA EN CALAMITEITENVOORSCHRIFTEN
Onbrandbaar textiel mag door behandeling voor speciale doeleinden niet brandbaar zijn geworden. U
kunt textiel impregneren met FR 120 vlamvertragende vloeistof. Dit is te verkrijgen bij vele doe-het-zelf
zaken. Gordijnen die doorlopen tot op de vloer dienen 10 cm vrij van de vloer te worden opgehangen.
Textiel, horizontaal toegepast moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt en worden
onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van 35 cm, dan wel in twee richtingen
met een maaswijdte van 70 cm. Moeilijk brandbaar natuurvezelmateriaal en moeilijk brandbaar
kunstvezelmateriaal moeten worden onderspannen met metaaldraad zoals hierboven is aangegeven.
Visnetten als plafondbekleding zijn niet toegestaan.
Papierproducten mogen worden toegepast mits het papier in zijn geheel is geplakt op een ondergrond
van onbrandbaar materiaal of door impregneren moeilijk brandbaar is gemaakt. Strobalen, karton, rieten stromatten mogen alleen gebruikt worden indien de organisatie hiervoor schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Gevaarlijke en/of hinderlijke stoffen
Verboden zijn: lichtontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen waaronder
stralingsgevaarlijke en chemische stoffen. Dit zijn goederen die door een onaangename reuk,
hinderlijke geluidsgeving en/of lichtuitstraling hinder veroorzaken. Dit ter beoordeling van de
organisatoren, brandweer en/of Arbeidsinspectie.
Voertuigen, vaartuigen, werktuigen enz.
Voordat voertuigen, vaartuigen, werktuigen e.d. die aangedreven worden door brandstofmotoren als
tentoonstellingsgoederen in het complex worden gebracht, dienen de brandstofreservoirs en leidingen
te zijn geleegd tot maximaal 5 liter inhoud en de reservoirs te zijn afgesloten. Deze reservoirs dienen
gesloten te blijven zolang deze het complex aanwezig zijn. Bovengenoemde bepaling geldt niet voor
voertuigen met als brandstof dieselolie of een andere vloeistof met een ontvlampunt boven de 55°C.
Accuklemmen dienen te zijn losgemaakt. Voertuigen, vaartuigen, werktuigen aangedreven door
brandstofmotoren met als brandstof LPG kunnen uitsluitend worden tentoongesteld indien de gastank
verwijderd is.
Legionella voorschriften
De toepassing van water is verbonden met strikte regelgeving. Een ieder die water gebruikt en/of
toepast op welke manier dan ook, mag dit alleen betrekken via een aansluiting aangevraagd bij de
huisinstallateur MTD Expo Techniek. Op verzoek van de organisatie heeft onze huisinstallateur MTD Expo
Techniek de procedure omtrent de watervoorziening opgesteld in een informatiemap. Deze map is op
te vragen bij de IJsselhallen Zwolle. U wordt verzocht goed kennis te nemen van de inhoud van deze
map. Voor de controle op het naleven van de hierna volgende regels door de beursorganisatie en de
betreffende exposanten is de Technische Dienst door ons aangesteld. U dient dan ook hun
aanwijzingen stipt op te volgen.
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BRANDWEER, LEGIONELLA EN CALAMITEITENVOORSCHRIFTEN
In verband met het voorkomen van de ontwikkeling en verspreiding van de legionella bacterie (leidend
tot de veteranenzieke) zijn er regels opgesteld voor zowel de exposanten, bezoekers, leveranciers als
het personeel. Het zorgdragen van een legionella veilige installatie en de controle daarop tijdens de
opbouw-, beurs- en afbouwdagen, de eventuele schade en vervolgschade voortvloeiend uit de
toepassing van de gebruikte waterinstallatie en het gebruik van water in de standruimte blijft ten alle
tijden de verantwoordelijkheid van de exposant.
Het is ten strengste verboden water uit de brandhaspels of andere watertappunten, niet door de
organisatie als zodanig aangewezen, te gebruiken. Dus ook niet de watertappunten in en nabij de
toiletten.
Calamiteiten
Als er van een calamiteit wordt gesproken, wanneer er dus gevaar voor mensen en/of goederen
ontstaat of kan ontstaan, dient u direct contact op te nemen met de aanwezige projectmanager c.q.
suppoost. Onder calamiteiten wordt verstaan brand, gasvorming, oproer en/of rellen. De
nooduitgangen en brandblussers zijn opgenomen in de beursplattegrond.
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