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Handleiding Standhouders (Reglement) 
Afbouwvakdag 2019 Utrecht 

Versie 20 november 2018 
 

AfbouwVakdag 2019 (Doelgroep) 
De AfbouwVakdag is een grootschalige netwerk- en beursdag die vooral door directies en kader van 
stukadoors-, en afbouwbedrijven, dek-, kunststof-, terrazzo-, en monolietvloerenbedrijven, plafond- en 
wandmontagebedrijven, natuursteenbedrijven, tegelzetbedrijven en hun leveranciers bezocht wordt. 
 
Organisatie 
NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven):  
Contactpersoon: Dhr. Rob van Boxtel. Tel.: 06 22 495509  
Bezoek- en postadres: Nieuweweg 226 Veenendaal Tel.: 0318 547373 
Standbouwer Gielissen: Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen ontvangt u van Gielissen een 
link naar hun website (operationeel medio december) met alle up to date informatie over de Afbouwvakdag. 
 

Plaats 
De AfbouwVakdag vindt plaats in de WerkspoorKathedraal te Utrecht 
Adres voor bezoekers en standpersoneel op 4 april: Vanwege beperkte 
parkeermogelijkheden zet de Werkspoorkathedraal al jaren pendelbussen in vanaf het 
parkeerterrein van de Maarseveense Plassen (Herenweg 53, Maarssen) naar de 
Werkspoorkathedraal. Adres voor standopbouw: Tractieweg 41 Utrecht. Op 3 en 4 april 
alleen met parkeerkaart (één per standhouder). 

 
Bezoekers 
Uitgenodigd worden circa 16.000 bedrijven als 
hierboven genoemd waaronder 1700 leden / 
bedrijven van NOA. 
 
Tijden 
De AfbouwVakdag wordt gehouden op 
donderdag 4 april 2019 van 10:00 tot 20:00 uur. 
Op het buitenterrein van 10:00 tot 18:00 uur. 
 
Standprijzen (excl. BTW) 

 In de hal: 
Prijzen: 
 3,50 x 2,00: € 1.650,- 
 7,00 x 2,00: € 2.640,- 
10,50 x 2,00: € 3.465,- 
14,00 x 2,00: € 3.960,- 
 
Prijzen (begunstigende) leden van NOA 
 3,50 x 2,00: € 1.500,- 
 7,00 x 2,00: € 2.400,- 
10,50 x 2,00: € 3.150,- 
14,00 x 2,00: € 3.600,- 
 

 Buitenterrein 
Stand 3,50 x 2,00 + Plaats voor een 
(meng)installatie / vrachtwagen o.d.: € 1.650,-. 
Prijs (begunstigende) leden van NOA: € 1.500,-. 
 
Alleen plaats voor een (meng)installatie / 
vrachtwagen o.d. in combinatie met een stand in 
de hal: Meerprijs € 500,-. Korting hierop voor 
(begunstigende) leden van NOA € 45,-. 
 
Plaats op de beurs 
De beurs kent 1 buitenterrein en 6 expertise-
wijken. 
Op het buitenterrein zijn geen expertisewijken. 
Hier verwachten we vooral installaties uit de 

vloeren- en natuursteenbranche. De plaatsen van 
de installaties / vrachtwagens worden ter plekke 
door onze medewerker(s) bepaald. De volgorde 
van aankomst heeft hier invloed op.  
 
De expertisewijken in de hal zijn: 

 Stukadoren & Afbouw  

 Plafond- & Wandmontage  

 Natuursteen  

 Vloeren & Terrazzo  

 Tegels  

 Dienstensector (= overig) 
 
Elke exposant kiest zelf de expertisewijk waarin 
de stand geplaatst wordt. De beursorganisatie 
bepaalt die plek in de aangegeven expertisewijk. 
 
Stands / Vloer 
Standruimte wordt gemarkeerd met tape 
Er is geen vloerbedekking (nodig) 
 

 Uw eigen stand / voorzetwand. 
In de hal bij voorkeur GEEN eigen(bouw) stands 
/ voorzetwanden. 
Zie verderop voor meer info. 
 

 Bouwhekken 

De stands hebben een diepte van 2,00 meter. De 
breedte is 3,50 meter of een veelvoud daarvan 
(7,00, 10,50 of 14,00 meter). 
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De stand bestaat uit één (of meerdere) stalen 
frame(s) (bouwhek(ken)) van 2,00 meter hoog en 
3,50 meter breed op blokken. 
 
Op het frame wordt een strak gespannen full 
colour bedrukt bouwhekdoek aangebracht. 
(Koopt u bijvoorbeeld een stand van 7,00 x 2,00 
meter, dan krijgt u 2 doeken op frame 
gespannen.) 
 
Voor de grafische opmaak van het bouwhekdoek 
zijn er 3 opties. 
 
Optie 1 

 
Doek met triangulair patroon in de kleur van uw 
expertisewijk met uw logo, voor u opgemaakt met 
uw goedkeuring. 
 
Optie 2 

 
Doek met subtiel triangulair patroon in de kleur 
van uw expertisewijk met uw logo en slogan / 
korte tekst en/of foto’s, voor u opgemaakt met uw 
goedkeuring. 
 
Optie 3 

 
Doek met subtiele rand in de kleur van uw 
expertisewijk, verder full colour bedrukt met 
grafisch bestand dat u zelf aanlevert. 
 
Voor overleg hierover neemt standbouwer 
Gielissen contact met u op. 
 
Na afloop (4 april 20:00 uur) bent u vrij dit doek 
van het bouwhek te verwijderen en mee te 

nemen. Achtergebleven doeken worden door ons 
vernietigd. 
 
Uw eigen stand / voorzetwand. 
Wij adviseren bedrijven geen eigen stand te 
plaatsen maar in plaats daarvan teksten en 
afbeeldingen op een bouwhekdoek te laten 
printen. 
Dit scheelt u in uw voorbereidingstijd en 
effectieve m² standruimte. 
Exposanten die desondanks een eigen stand 
willen bouwen, of een voorzetwand willen 
plaatsen, krijgen een plaats (zonder bouwhek) 
aan de zijkant van de hal in de expertisewijk van 
hun keuze. Er is beperkt plaats voor eigen 
standbouw/eigen voorzetwand. Als deze plaatsen 
gereserveerd zijn, is alleen het standconcept van 
de AfbouwVakdag met bouwhekdoek mogelijk. 
 
Gebruik standruimte 
De standhouder is verplicht gedurende de 
openingstijden de standruimte met voldoende 
producten en medewerkers bezet te houden. Het 
is niet toegestaan standvloerruimte en/of 
standunits onder te verhuren c.q. te vergeven. 
 
De standhouder dient:  
a) zodanig gebruik van de standruimte te 

maken zodat andere standhouders of 
bezoekers daardoor geen schade of hinder 
onder vinden. Denk aan geluidsoverlast, 
belemmering van toe- of doorgangen; 

b) buiten of boven de standruimte geen 
goederen, meubilair e.d. te plaatsen of 
aanbrengen; 

c) buiten de standruimte, alsmede binnen en 
buiten het beurscomplex geen folders e.d. uit 
te reiken / aan te bieden. 

 
Uw presentatie 
Aan de bouwhekken, wanden en kolommen en 
de plafonds en vloer van de 
WerkspoorKathedraal mogen geen voorwerpen 
worden bevestigd tenzij met tape/tyrapes. 
Kleefband dient na afloop volledig / onzichtbaar, 
dus ook geen plakresten, zijn verwijderd. De 
kosten voor verwijderen en/of herstel van 
geconstateerde beschadigingen en 
verontreinigingen worden in rekening gebracht. 
 
Het staat de standhouder vrij, met inachtneming 
van dit reglement, de standruimte naar eigen 
inzicht in te richten. Bouw hoger dan 2,50 meter 
boven vloerpeil is niet toegestaan. 
 
Eigen standbouwmateriaal moet dusdanig te zijn 
afgewerkt, dat ook de buren een nette 
afgewerkte zijde zien. 
 
Alleen gedurende de beursperiode en de op- en 
afbouwtijden zijn medewerkers van de 
standhouder toegestaan op hun stand. 
 
Demo’s 
Demonstraties in de hal kunnen bij de stand 
verzorgd worden binnen de beschikbare meters. 
De demonstratie mag geen overlast bezorgen 
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voor de bezoekers en voor overige 
standhouders. 
 
Zie ook Schoonmaken.  
 
Stroom en verlichting 
Iedere standpositie in de hal wordt verlicht d.m.v. 
twee liggende LED Bars (niet zichtbaar op 
afbeelding). Buiten geen LED Bars. 
Per standpositie is één 220 V stroompunt. 
Extra wensen voor verlichting en stroom kunnen 
worden afgestemd met standbouwer Gielissen. 
Indien realiseerbaar worden de meerkosten 
hiervoor aan u doorberekend. 
 
Wifi 
Er is wifi aanwezig. Indien uw presentatie 
afhankelijk is van goed functioneren van Wifi 
kunnen hiervoor, tegen betaling, extra 
voorzieningen getroffen worden. Deze dienen 
door ons schriftelijk te bevestigd zijn. 
 
Presentatiewijze 
U mag zich in uw stand presenteren. 
Commerciële activiteiten op de rest van de 
beursvloer zijn niet toegestaan. 
 
Meubilair / standbenodigdheden 
Voor de bestelling van meubilair en andere 
benodigdheden neemt onze standbouwer 
Gielissen contact met u op. De kosten hiervoor 
zijn voor uw eigen rekening en worden door 
Gielissen in rekening gebracht. Dit gaat buiten 
NOA om. 
 
Sprekers en andere activiteiten *) 
Er zullen diverse sprekers voordrachten houden 
om meer bezoekers te genereren. Dit is ook de 
reden dat de dag al vroeg begint. 
Het is mogelijk dat er op de dag, vooral in de 
ochtend, nog andere kortdurende activiteiten 
worden ontwikkeld telkens gericht op een klein 
deel van de bezoekers.  
*) Over de definitieve doorgang van dit 
programmaonderdeel wordt later besloten. 
 
Sponsoren 
Diverse programmaonderdelen kunnen 
gesponsord worden. Vraag hierover desgewenst 
info bij de organisatie. 
 
PR 
Standhouders dienen hun relaties (zie doelgroep) 
te informeren dat zij deelnemen aan de 
AfbouwVakdag. NOA ontwikkelt hiervoor 
hulpmiddelen. 
  
Rookbeleid 
Er mag alleen gerookt worden op daarvoor 
aangegeven plaatsen. 
 
Horeca 

 Eigen voorziening niet toegestaan 
Standhouders mogen zelf geen drank of eten 
verschaffen aan bezoekers of eigen 
standbemanning. 
 

 Consumptiebonnen **) 
Alle mensen die zich voor de AfbouwVakdag 
2019 inschrijven ontvangen bij binnenkomst een 
aantal consumptiebonnen. Dit geldt ook voor uw 
standbemanning (mits ingeschreven). 

 Koffie, thee, water 
Alle aanwezigen kunnen op meerdere plaatsen in 
de hal zelf gratis koffie, thee en water tappen. 
Hiervoor zijn sponsor mogelijkheden. Indien 
gewenst neem contact met ons op. 

 Overige drank 
Licht alcoholische drank is na 16:00 uur 
verkrijgbaar (betaling met consumptiebonnen of 
cash). 
Gedurende de hele dag is frisdank verkrijgbaar 
(betaling met consumptiebonnen of cash). 

 Foodtrucks 
In de hal is eten bij foodtrucks te verkrijgen tegen 
inlevering van consumptiebonnen of door 
contante betaling. Hiervoor zijn sponsor 
mogelijkheden. Neem hiervoor indien gewenst 
contact met ons op. 
 
**) Er is een kans dat de organisatie op een later 
moment beslist meer van de catering gratis te 
maken. 
 
Opbouw en afbraak 
Voor vragen tijdens de opbouw kunt u met uw 
vragen over de stands en elektra bij de entree 
terecht bij een infobalie van standbouwer 
Gielissen: 
 
Voor stands in de hal: 
(Voor buitenterrein zie blz. 4.) 
3 april U kunt uw stand(ruimte) inrichten van 

14:00 - 18:00 uur ***). Alleen op deze 
dag kunt u zaken op pallets lossen en 
met uw eigen palletwagen 
transporteren naar uw stand.  

4 april Lossen / transporteren van pallets 
niet meer mogelijk. U kunt de 
laatste hand aan uw stand leggen 
van 06:00 - 9:30 uur ***). Er wordt 
een parkeerkaart per standhouder 
verschaft. Deze dient achter de 
vooruit geplaatst te worden. Hierop 
dient het mobiele nummer van de 
chauffeur vermeld te zijn. Uw wagens 
dienen de instructies van onze 
parkeerwachten strikt op te volgen. 
Daarbij bestaat de mogelijkheid dat 
we, nadat gelost is, uw (vracht- / 
bestel)wagens zullen verplichten te 
parkeren op het terrein waar vanaf 
onze pendeldienst (pendelbussen) 
opereert. Zie blz. 1. 
Vanaf 20:00 uur kunt u uw stand 
afbreken tot 24:00 uur ***). 
Voor deze tijd worden geen deuren 
geopend. (Kou wind.) 

5 april Afbreken vanaf 8:30 - 16:30 uur ***). 
 
***) Indicatieve tijden. Definitieve tijden worden 
vermeld op de website van Gielissen. 
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De standhouder is verplicht de stand / 
standruimte binnen de daarvoor gestelde tijd te 
ontruimen en leeg en schoon achter te laten.  
Eventuele geconstateerde beschadigingen en 
verontreinigingen worden door c.q. in opdracht 
van NOA hersteld. De hieraan verbonden kosten 
worden aan de standhouder doorberekend. 
 
Indien de stand/standruimte niet tijdig en geheel 
is ontruimd zal NOA de nog aanwezige 
materialen, goederen of emballage op kosten van 
de standhouder vernietigen. 
 
Opbouw buitenterrein 
Het buitentrerrein ligt aan de achterzijde van de 
WerkspoorKathedraal aan de Nijverheidsweg. 
Navigeer naar huisnummer 18 en daarna nog 
doorrijden. Het ligt aan de rechterzijde. De 
vrachtwagens / installaties kunnen op de dag zelf 
alleen geplaatst worden tussen 08:00 en 9:30 uur 
***). Na dit tijdstip worden de laatste bouwhekken 
op het buitenterrein gesloten en is toegang niet 
meer mogelijk. 
Indien schriftelijk overeengekomen zijn er ook 
mogelijkheden voor het plaatsen op 3 april. 
 
***) Indicatieve tijden. Definitieve tijden worden 
vermeld op de website van Gielissen. 
 
Aan- en afvoer van goederen 
De standhouder draagt zelf zorg voor vervoer, 
aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten 
behoeve van hem aangevoerde goederen. 
 
NOA, noch WerkspoorKathedraal, neemt 
goederen van standhouders in ontvangst, noch is 
daar op enigerlei wijze voor aansprakelijk. 
Hiervoor zijn wel afspraken te maken via 
standbouwer Gielissen. 
 
Tijdens de duur van de beurs is aan en/of afvoer 
van goederen niet toegestaan.  
 
Uw personeel krijgt alleen toegang tot de hal / 
parkeerterrein indien in bezit van een 
standopbouw- en parkeerkaart (één 
parkeerkaart per standhouder). 
 
De inrichting / opbouw / afbraak van de stand 
dient tijdig gereed te komen. Anders zal NOA 
voor rekening van de standhouder voorzieningen 
treffen. 
 
Verpakkingen 
U mag geen verpakkingsmateriaal of bijvoorbeeld 
dozen met folders op de beursdag in het zicht in 
de stand plaatsen. Hiervoor is een speciale 
ruimte beschikbaar. Meer informatie hierover op 
de website van Gielissen. 
 
Afval 
Afval mag niet worden achtergelaten op de 
beursvloer. Neem dat mee bij het afbreken van 
uw stand. Laat u alsnog afval achter dan brengen 
wij het opruimen en afvoeren van uw afval in 
rekening. 
 

Schoonmaken / Ontruiming van de stand 
De standhouder krijgt de stand leeg en schoon 
opgeleverd. Tijdens de beursdag en na de 
opbouw dient de standhouder zelf zorg te dragen 
voor schoonmaak. 
 
Demo’s mogen geen stof veroorzaken door 
bijvoorbeeld schuren, slijpen of boren. 
 
Routeplanner 
Zie bij Plaats op pagina 1 
 
Meer Algemene bepalingen 
 
Overeenkomst 
Dit reglement maakt onlosmakelijk onderdeel uit 
van overeenkomst tussen standhouders en NOA. 
Afwijkingen dienen schriftelijke overeengekomen 
te zijn met NOA. 
 
Indeling beursvloer / toewijzing standpositie 
De plattegrond zal nog nader worden aangepast. 
Dit is uiteraard ook afhankelijk van aantal 
aanmeldingen per expertisewijk. 
 
NOA bepaalt de plaats van uw standruimte. Op 
grond van bijzondere omstandigheden kan NOA 
een toegewezen plaats wijzigen. 
 
Betaling 
Betaling voor de op factuur vermelde 
vervaldatum echter hoe dan ook uiterlijk op 29 
maart 2019. (Datum bijschrijving.) 
 
Indien de standhouder de factuur/facturen niet 
geheel of niet tijdig heeft voldaan is NOA 
gerechtigd de overeenkomst na schriftelijke of 
mondelinge aanzegging of als beëindigd te 
beschouwen waar bij de standhouder de 
standkosten dient te voldoen. Eveneens wordt 
standhouder toegang geweigerd.  
 
Annulering 
NOA kan besluiten de AfbouwVakdag niet door 
te laten gaan. Bijvoorbeeld bij: onvoldoende 
belangstelling, onvoldoende representatief 
aanbod, en omstandigheden die het welslagen 
van de beurs kunnen belemmeren, in welk geval 
de standhouder geen recht op schadevergoeding 
kan doen gelden. 
 
Annulering door de standhouder kan uitsluitend 
per post en tegelijkertijd per mail geschieden. In 
dit geval zullen de volgende kosten in rekening 
worden gebracht: 
1. Voor 1 februari 2019: 50 % van de 

standkosten. 
2. Na 31 januari 2019; 100% van de 

standkosten. 
 
Aansprakelijkheid 
NOA is niet aansprakelijk voor schade door 
derden. 
 
De standhouder vrijwaart NOA tegen iedere 
aanspraak van derden, wegens schade, 
veroorzaakt door de medewerkers en / of 
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beurspresentatie / demonstratie van de 
standhouder. 
 
Veiligheidsvoorschriften 
De standhouder is verplicht alle aanwijzingen 
door NOA en/of de brandweer onverwijld op te 
volgen 

 
Brandstoftanks van eventueel tentoongestelde 
voertuigen moeten zoveel mogelijk zijn geledigd. 
 
Uitgangen, doorgangen, nooduitgangen, trappen, 
enz. mogen niet (geheel of gedeeltelijk) worden 
versperd. Brandblusmiddelen, -kranen, enz. 
moeten steeds zichtbaar en direct bereikbaar 
blijven. 
 
Aansluitpunten voor installaties (denk aan 
elektra-, verwarmings- en ventilatieinstallaties of 
brandveiligheidsapparatuur moeten gemakkelijk 
bereikbaar en vrij blijven. Er mogen geen kabels 
en snoeren in gangpaden en vluchtwegen 
worden gelegd. 
 
Brand 
Voor bekleding en inrichting van de standruimte 
gebruikte stoffen dienen brandwerend 
geimpregneerd te zijn. Er mogen geen 
gevaarlijke, giftige of licht brandbare stoffen 
worden gebruikt, zoals rieten matten, jute, geribd 
papier, kunststoffen e.d. Bij brand mogen 
gebruikte materialen niet veel rook of giftige 
gassen ontwikkelen. Het is niet toegestaan 
apparaten, toestellen, kachels, haarden, enz. met 
open vuur te demonstreren of te gebruiken. 
Flessengas, drukhouders, ontvlambare 
vloeistoffen, gassen of ontplofbare stoffen zijn 
mogen niet in het gebouw gebruikt worden.  
 
Beveiliging 
In de nacht van 3 op 4 april en 4 op 5 april is er 
extra beveiliging bij de WerkspoorKathedraal. 
 
De standhouder draagt zorg voor het toezicht op 
zijn stand. 
 
Alle goederen van de standhouder zijn en blijven 
voor zijn rekening en risico. NOA en 
WerkspoorKathedraal sluit iedere 
aansprakelijkheid ter zake van schade aan, en 
verlies of diefstal van, op het complex aanwezige 
goederen uit. 
 
Onvoorziene gevallen 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet 
voorziet, beslist NOA. 
 
Overmacht 
Standhouders zijn niet gehouden tot het 
nakomen van enige verplichting, indien zij 
daartoe gehinderd worden als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan grove 
schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich 
daarop beroept, noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor hun rekening komt. 
 

Onder overmacht wordt in deze handleiding / dit 
reglement verstaan hetgeen daaromtrent in de 
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, waarop de partij die 
zich erop beroept geen invloed kan uitoefenen en 
waardoor desbetreffende partij niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen. 
 
NOA heeft tevens het recht zich op overmacht te 
beroepen indien het gebouw of het terrein 
waarbinnen het gehuurde zich bevindt om welke 
oorzaak dan ook dusdanig is beschadigd dat de 
uitvoering van de overeenkomst in alle 
redelijkheid niet plaats kan vinden alsmede 
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
verhindert, intreedt nadat WerkspoorKathedraal 
zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 
Partijen kunnen gedurende de periode dat de 
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode 
langer duurt dan 14 dagen, is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade. 
Een gedane aanbetaling zal worden 
terugbetaald. 
 
Verwerking Persoonsgegevens / AVG 
Voor zover in het kader van het uitvoeren van de 
werkzaamheden Persoonsgegevens worden 
verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een 
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt 
en overeenkomstig de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
Technische en organisatorische maatregelen 
zullen worden getroffen om de 
Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies 
of enige andere vorm van onrechtmatige 
verwerking, daarbij rekening houdend met de 
stand van de techniek en de aard van de 
verwerking. 
 
Toepasselijk recht en geschillen 
Bij het niet opvolgen door de standhouder van 
voorschriften, bepalingen of aanwijzingen door 
NOA gegeven, respectievelijk te geven, is 
laatstgenoemde gerechtigd voor rekening en 
risico van de standhouder de nodige maatregelen 
te nemen, waardoor wordt voldaan aan 
eerdergenoemde voorschriften, bepalingen of 
aanwijzingen. 
 
Alle geschillen die mochten ontstaan tussen NOA 
en een standhouder naar aanleiding van de 
overeenkomst, dit reglement of enige andere 
overeenkomst naar aanleiding daar van tussen 
partijen gesloten, zullen worden beslecht naar 
het Nederlandse recht door de bevoegde 
rechterbank Midden-Nederland. 

 


