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Beste exposant, 
 
Van harte welkom als standhouder op de RailTech Europe op 28 - 30 maart 2017 in de 
Jaarbeurs Utrecht. Hierbij presenteren wij het standhoudershandboek met alle informatie 
voor een optimale beursdeelname, zodat we de beurs met elkaar tot een succes kunnen 
maken. Mocht u na het lezen van dit handboek nog vragen hebben, dan kunt u contact met 
mij opnemen. 
 
BEURSORGANISATIE 
Manouk Brouwers - Senior Project Manager 
+31 (0) 76 303 0372 
+31 (0) 6 2784 1198 
manouk.brouwers@railtech.com  
 
 
Datum 28 - 30 maart 2017 

Locatie HAL 3 + 4, Jaarbeurs Utrecht 
Jaarbeursplein 
3521 AL Utrecht 

Opbouw eigen standbouw zondag 26 maart              08:00 - 18:00  
maandag 27 maart           08:00 - 18:00 

Inrichten standaard standbouw maandag 27 maart           13:00 - 17:00 

Afbouw stand donderdag 30 maart         18:00 - 21:00  

Afbouw eigen standbouw vrijdag 31 maart                08:00 - 17:00 

Openingstijden bezoekers dinsdag 28 maart              10:00 - 18:00  
woensdag 29 maart           10:00 - 20:00 
donderdag 30 maart          10:00 - 18:00  
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1. Eigen Standbouw 
 
1.1 MINIMALE STANDBOUWEISEN 
Bij eigen standbouw bent u verplicht een standontwerp in te dienen bij de beursorganisatie 
(uiterlijk 24 februari 2017). Elke exposant is verplicht scheidingswanden te plaatsen. Het 
aantal wanden is afhankelijk van het type locatie. Voor een rijlocatie zijn 3 wanden verplicht 
(1 achterwand en 2 zijwanden). Voor een hoeklocatie zijn 2 wanden verplicht (1 achterwand 
en 1 zijwand) en voor een koplocatie is enkel een achterwand verplicht. Wanden moeten 
een minimale hoogte hebben van 2,50 meter. U kunt géén gebruik maken van de 
achterwand en/of zijwand(en) van uw buurstand(s). Bij een eilandlocatie is er geen 
verplichting tot het plaatsen van wanden.  
 
1.2 HOOGTE 
De voorgeschreven hoogte van wanden en objecten in uw stand is 2,50 meter. Hoger 
bouwen dan 2,50 meter is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de organisatie. 
Houd u in uw ontwerp rekening met de maximale hoogte van de hal op de door u gehuurde 
standlocatie. Wanden hoger dan 2,50 meter dienen aan beide zijden netjes afgewerkt te zijn. 
Op de achterzijde van uw wand(en) is het niet toegestaan uw logo te plaatsen tenzij u 
hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de organisatie. Als u in uw stand een object wilt 
plaatsen hoger dan 2,50 meter, geldt hier de regel dat dit object minimaal 1 meter vanaf de 
wanden met uw buurstand(s) geplaatst is. Plaatsing binnen 1 meter vanaf de wanden met 
de buurstand(s) is enkel mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de organisatie.  
 
1.3 WANDEN 
Vooral deelnemers met een eilandstand of kopstand komen soms wandruimte tekort. Het is 
niet toegestaan extra wandruimte te creëren door langs het gangpad een wand te zetten. 
Andere exposanten en bezoekers worden dan namelijk geconfronteerd met een uitzicht op 
een blinde wand. Mocht u wandruimte tekort komen, dan kunt u binnen uw standruimte extra 
wandjes maken op 1 meter binnen de rooilijn van uw stand. Zo houdt uw stand een open 
karakter.  
 
N.B.: Elke gangpadzijde van een standlocatie mag voor maximaal 50% worden 
dichtgebouwd, met een maximum van 5 meter. 
 
Op www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/ kunt u een rasterplattegrond terugvinden 
waarop u eventuele water- en electra aansluitingen kunt aangeven. 
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2. Standaard standbouw 
Standaard standbouw kan op maandag 27 maart 2017 vanaf 13:00 ingericht worden. 
Achterwanden, wandkast, elektriciteit en verlichting zijn inbegrepen bij de stand. Hieronder 
vindt u meer informatie over de voorzieningen en specificaties van de standaard 
standbouwpakketten. 
  
2.1 STANDBOUW 
De zij- en achterwanden van de stand en de wandkast bestaan uit witte panelen.  
De achterwand wordt voorzien van uw bedrijfslogo. De panelen zijn niet geschikt om op te 
schrijven, in te boren of in te spijkeren. Een alternatief is om een stalen ophangdraad te 
gebruiken. Beschadigde panelen dienen te worden vergoed door de exposant.  
  
2.2 TAPIJT 
De standaard stands zijn voorzien van naadvilttapijt. Er zijn 4 basiskleuren geselecteerd: 

 
 
 
 
 

        Antraciet         Donkerblauw       Zwart   Rood 
 
Daarnaast is er een breed scala aan andere kleuren beschikbaar.  
Voor een afwijkende kleur, neem even contact op met de beursorganisatie.  

 
2.3 ELEKTRA  
Elke standaard stand beschikt over een stroomaansluiting van 230 V met een vermogen van 
3 kWh. Voor het bestellen van extra elektra-aansluitingen, neem contact op met de 
beursorganisatie. 
 
2.4 VERLICHTING 
Elke standaard stand is voorzien van pendelspots. Het aantal spots is afhankelijk van de 
standgrootte. Wilt u iets speciaals laten uitlichten? Dit is mogelijk door middel van spots op 
trussvoeten. Voor meer informatie, neem contact op met de beursorganisatie. 
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3. Algemene Standinformatie 
 
3.1 ELEKTRA  
De elektriciteitsaansluiting zijn te bestellen bij de beursorganisatie. Er mogen geen 
veranderingen en/of aanpassingen worden gedaan op de reeds aangelegde 
bekabelingen/bedradingen. Een standaard stroomaansluiting van 230 V met een vermogen 
van 3 kWh is inclusief een 3-voudige contactdoos. Kosten bedragen € 134,-. Extra verbruik 
wordt achteraf doorberekend. Voor het bestellen van standaard of zwaardere 
elektra-aansluitingen, neemt u contact op met de beursorganisatie. 
 
3.2 WATERAANSLUITING 
Water aan- en afvoer en eventuele aanvullende zaken zijn te bestellen bij de 
beursorganisatie. Voor tarieven en mogelijkheden neemt u contact op met de 
beursorganisatie. 
 
3.3 RIGGING 
Ophangpunten zijn op aanvraag. Neem contact op met de organisatie. 
 
3.4 INTERNET 
Bij Jaarbeurs Utrecht kunt u gebruik maken van de vrije WiFi. Mocht u behoefte hebben aan 
een vaste internetverbinding of een stabiele draadloze connectie, neemt u contact op met de 
beursorganisatie. 
 
3.5 MEUBILAIR 
U kunt bij ons uw standmeubilair inhuren. Zie hiervoor de meubelbrochure. Deze kunt u 
terug vinden op www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/. 
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3.6 VOORWAARDEN STANDPRESENTATIE 
Zijden van de stand die aan het gangpad grenzen mogen niet dicht worden gebouwd. 
Minimaal 50% van de gangpad-zijde van de stand dient open te zijn. Alle presentaties 
dienen binnen de eigen standruimte te staan, de gangpaden moeten vrij blijven. Het is niet 
toegestaan om producten en/of reclame- uitingen buiten de vastgestelde standruimte te 
exposeren, mits uitdrukkelijk anders afgesproken met de beursorganisatie. 
 
Het is de standhouders niet toegestaan, buiten de eigen stand, in en rondom 
promotiemateriaal uit te reiken of op andere wijze reclame te maken, dan wel aandacht voor 
het bedrijf, bedrijfsactiviteiten of andere producten te trekken, mits uitdrukkelijk anders 
afgesproken met de beursorganisatie. 
 
De bestaande brandhaspels dienen altijd vrij toegankelijk en zichtbaar te zijn. 
Nooduitgangen dienen ten alle tijden vrij te blijven, zowel aan de binnen- als buitenzijde.  
 
3.7 CATERING OP UW STAND 
Het is mogelijk om voor op uw stand een koelkast en koffiezetapparaat mee te brengen / in 
te huren. Zo kunt u uw klanten op uw eigen stand wat te drinken aanbieden. Bespreek de 
mogelijkheden met de beursorganisatie. 
 
In januari krijgt u van Jaarbeurs Utrecht Catering een inlog toegestuurd waarmee u al uw 
catering voor gedurende de beursdagen kan bestellen. 
 
Maakt u gebruik van een andere cateraar, vul dan het formulier in wat u kunt terugvinden op 
www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/.   
 
3.8 REGISTRATIE STANDMEDEWERKERS/BEZOEKERS 
De link voor de exposantenregistratie en voor de persoonlijke uitnodiging voor bezoekers 
volgt in januari. Tevens kunt u zich dan registreren voor het diner waar diverse awards 
zullen worden uitgereikt. Voor meer informatie over het diner en de awarduitreikingen gaat u 
naar www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/. 
 
3.9 BEURSPLATTEGROND EN STANDNUMMER 
Bij het indelen van de beursplattegrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw 
individuele wensen. De exacte locaties en afmetingen van de stands zijn op de vloer 
gemarkeerd. U ontvangt eind januari per e-mail de definitieve beursplattegrond met uw 
standnummer. De beursplattegrond is tevens downloadbaar op de exposantenpagina 
www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/. 
 
3.10 GELUIDSVOLUME 
Het geluidsniveau van een audiovisuele presentatie mag de omliggende stands geen 
geluidshinder opleveren. 
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3.11 STANDSCHOONMAAK 
Het éénmalig schoonmaken vóór de eerste eventdag én het schoonhouden van uw stand 
gedurende de eventperiode kunt u aanvragen via de organisatie. Kosten vanaf € 0,81 per 
m2 per dag. 
 
3.12 BEVEILIGING 
Voor de beveiliging van uw stand kunt u een standtoezichthouder inhuren vanaf € 26,25 per 
uur (minimale afname 4 uur). U kunt een standtoezichthouder ook voor de opbouw- en 
demontage periode aanvragen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de organisatie. 
 
3.13 VERZEKERING 
Standmateriaal, standinrichting en verpakkingsmateriaal in het gebouw van Jaarbeurs 
Utrecht zijn voor kosten en risico van de standhouder. Standhouders zijn verplicht hun 
stand, standbouw, standinrichting en verpakkingsmateriaal te verzekeren tegen wettelijke 
aansprakelijkheid alsmede tegen schade, diefstal en dergelijke voor de duur van de beurs 
en de duur van opbouw en demontage periode. Het inschrijfformulier van de beurs voor het 
huren van vierkante meters in een van de ruimtes van Jaarbeurs Utrecht ontslaat de 
standhouder niet van zijn plicht zich deugdelijk te verzekeren. Jaarbeurs Utrecht en de beurs 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of andere malversatie dan ook. 
Wij adviseren standhouders gebruik te maken van specifiek voor exposities ontwikkelde 
verzekeringsmogelijkheden. 
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4. Transport en Logistiek 
 
4.1 OP- EN AFBOUWREGLEMENT 
 
4.1.1 OPBOUW 
U of uw leveranciers/standbouwers dienen zich eerst te melden op P2. Zodra er ruimte bij de 
hallen is, kunt u met uw voertuig naar de hal rijden. U kunt vervolgens een beperkte tijd bij 
de hallen laden/lossen.  
 
Personenwagen en busjes max. 60 min.  
Bakwagens max. 90 min.  
Vrachtwagens max. 120 min.  
 
Na het laden/lossen kunt u uw voertuig gratis parkeren op P2. 
 
NB: Er mogen geen vrachtwagens of losgekoppelde trailers op het parkeerterrein 
achtergelaten worden. Deze zullen worden verwijderd en de kosten hiervan zullen worden 
doorberekend. Parkeren van vrachtwagens tijdens beursdagen kan op de volgende locaties:  
• De Vlampijpstraat, Tractieweg en Gietijzerstraat op bedrijventerrein Cartesiusweg 
• Bedrijventerrein Lage Weide 
• Bedrijventerrein Kanaleneiland-Zuid 
 
4.1.2 AFBOUW 
Al het afbouwverkeer dient zich eerst op P2 te melden. Dit kan reeds vanaf 7:00 uur. Direct 
na afloop van de beurs worden eerst personenwagens en busjes bij de hallen toegelaten. Bij 
einde beurs krijgt u bij de uitgang van P2 een laad- en loskaart mee, die u nodig heeft om bij 
de hallen te komen. Zodra de grote transportdeuren open zijn (1 uur na einde beurs) wordt 
het vrachtverkeer gedoseerd van P2 naar de hallen gestuurd. 
 
Het is niet toegestaan om op de openbare weg te parkeren of daar te wachten tot men het 
terrein op kan. De openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven. 
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4.2 LOGISTIEKE DIENSTVERLENING 
DB SCHENKER fairs & events  is de logistieke partner van RailTech Europe en levert de 
volgende dienstverlening: 
 

● transport van goederen vanaf het bedrijf naar het event en vice versa 
● lossen en/of laden van goederen op het Jaarbeurscomplex 
● tijdelijke opslag van goederen voor of na het event 
● opslag van leeg verpakkingsmateriaal tijdens het event 
● verhuur van divers materieel (zoals palletwagens, heftrucks, etc.)  

 
Heeft u vragen over de logistieke diensten voor, tijdens en/of na het event? Neemt u dan 
contact met DB Schenker op. Wij helpen u graag verder. 
 
Schenker Logistics Nederland B.V. 
Twan van Gaalen 
Fairs, Events & Special Products 
T: +31 (0) 30 410 04 50 
E: Jaarbeurs.nl@dbschenker.com 
 
4.3 AFVAL  
Afval op de beursvloer dient u zelf te verwijderen. Indien u gebruik wil maken van de 
afvalverwijderings service kunt u contact opnemen met de organisatie. 
 
4.4 PLAATSING VOERTUIGEN 
Wanneer u voertuigen tentoonstelt in de hal, dient u rekening te houden met de maximale 
vloerbelasting van 2.000 kg/m2. Daarnaast mogen voertuigen maximaal 5 liter brandstof in 
de tank bevatten. 
 
4.5 ROUTE 
Voor de routebeschrijving naar Jaarbeurs Utrecht kunt u terecht op 
www.jaarbeurs.nl/10/route. 
 
4.6 PARKEREN 
U kunt voor het parkeren tijdens RailTech Europe een parkeerabonnement of uitrijkaarten 
afnemen bij Jaarbeurs Utrecht. Voor informatie en tarieven kunt u terecht bij de organisatie. 
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5. Publiciteit 
 
5.1 RAILTECH.COM  
Op www.railtech.com publiceren wij al het beursnieuws, reacties, video's en een fotoverslag. 
De evenementenwebsite wordt gepromoot door middel van een widget op de homepage, 
een banner en in de nieuwsbrieven van SpoorPro.nl. Alle artikelen, video’s etc zullen 
blijvend op Railtech.com beschikbaar blijven. Deelnemende standhouders krijgen een 
licentie om de gemaakte mediaproducties via eigen mediakanalen te verspreiden.  
 
5.2 VIDEO INTERVIEW 
Het redactioneel team van SpoorPro.nl zal op de beurs aanwezig zijn om verslag te doen 
van het evenement. Het is mogelijk om een interview te reserveren. U krijgt dan 
gegarandeerd een eigen nieuwsartikel op SpoorPro.nl met video interview.  
Voor meer info neemt u contact op met Niels Singeling via niels.singeling@promedia.nl.  
 
5.3 BEURSCATALOGUS 
Elke exposant krijgt een vermelding in de beurscatalogus met bedrijfsomschrijving en een 
logo, welke door de exposant aangeleverd dienen te worden. De tekst voor de 
bedrijfsomschrijving mag maximaal 50 woorden bevatten. Voor een voorbeeld neemt u 
contact op met de organisatie. Geef bij uw profiel ook aan onder welke categorie we uw 
bedrijf kunnen indelen: 

● Infrastructure & Construction 
● Rolling Stock 
● Technologies & Information Systems 
● Public Transport 
● Rail Freight 

 
Het is mogelijk om extra ruimte in de beurscatalogus af te nemen voor een advertentie via 
de organisatie. 
 
Het aanleveren van bedrijfsinformatie en advertentiemateriaal voor de beurscatalogus kan 
tot 3 februari 2017 .  
 
!! LET OP: Indien het materiaal te laat wordt aangeleverd, wordt enkel uw logo, bedrijfsnaam 
en website vermeld in de beurscatalogus. 
 
Al het beeldmateriaal moet in EPS of PDF worden aangeleverd met een resolutie van 
minimaal 300 dpi.  
 
5.4 ARTIKEL OP RAILTECH.COM 
RailTech 2017 biedt exposanten de mogelijkheid om 2 keer per jaar nieuws te publiceren op 
Railtech.com. Voor de voorwaarden en aanleverspecificaties van de artikelen, zie de 
exposantenpagina www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/.  
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6. Algemene Informatie 
 
6.1 WORKSHOPS 
Tussen twee workshops door is er tijd ingepland voor het wisselen van spreker, presentatie 
en publiek. Zorg dat uw workshop niet uitloopt, zodat de volgende spreker voldoende tijd 
heeft om de volgende workshop klaar te zetten. Laptop, beamer en scherm zijn aanwezig. In 
grote workshopruimtes is tevens geluidsversterking aanwezig. Om een workshop af te 
nemen of voor speciale verzoeken neemt u contact op met de beursorganisatie. 
 
6.2 AWARDS 
Er zijn drie Rail Awards te winnen op RailTech Europe 2017: 

● Innovation Award; beste innovatieve product of dienst 
● Young Innovation Award; beste innovatieve product of dienst door personen onder 

de leeftijd van 30 jaar 
● Startup Award: jong bedrijf met de nieuwste en meest innovatieve ontwikkeling, 

product of dienst 
 
Wilt u deelnemen aan een van de Railway Awards 2017, die op het VIP-diner op 28 maart 
2017 zal worden gepresenteerd op de Janskerk in Utrecht? Vul het aanmeldformulier in op 
www.railtech.com/railtech-2017/awards/. 
 
6.3 DEMONSTRATIEPLEINEN 
Op RailTech Europe 2017 zijn 2 demonstratiepleinen, één met als thema Tools & Equipment 
en één met als thema Onderhoud. U kunt als exposant uw deelname kracht bijzetten door 
hier gebruik van te maken. Elke deelnemer krijgt dagelijks één of meerdere tijdstippen 
aangewezen om een demonstratie te geven. 
 
U kunt voor 31 januari aangeven of u gebruik wil maken van deze kosteloze mogelijkheid, 
wij ontvangen dan graag aanvullende informatie over wat u wenst te demonstreren.  
Wij willen benadrukken dat u zelf zorg dient te dragen voor de benodigde materialen en 
producten. In verband met brandweer- en locatievoorschriften kan het zijn dat we u om een 
gedetailleerde uitleg vragen. 
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6.4 HAAL MEER UIT UW BEURSDEELNAME MIDDELS ONDERSTAANDE ITEMS: 
 

● Meubilair, van mooie bank als eyecatcher tot praktische balie, vraag naar de 
meubelbrochure 

● Full-color wanden, bestickerd of geprint op herbruikbaar doek in frame: € 90,-/m²,  
● Verlichting, spots op trussframe met grondplaat: op aanvraag 
● Advertentie in beurscatalogus: op aanvraag. 
● Vloersticker 2 x 1 meter met uw reclame: op aanvraag 
● TV, LCD of Plasma-scherm op trussvoet met grondplaat: v.a. € 420,- 
● Promolicentie voor het promoten en samplen buiten uw stand, op aanvraag 
● Item op buitenterrein, op aanvraag  
● Workshop 45 min.: € 1000,- 
● Sponsoring van keycords, lunch: op aanvraag 
● Aanvullende stroom: op aanvraag 

 
● Laat uw relaties en medewerkers weten dat u deel neemt aan RailTech Europe 2017 

en gebruik de RailTech Europe 2017 banner in uw e-mailcommunicatie en op uw 
website (de mediakit vindt u terug op 
www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/). 

● Volg het laatste nieuws via sociale media: #RailTech2017 
● Denk verder aan brochures, visitekaartjes, een aantrekkelijke bedrijfspresentatie en 

een aantrekkelijke stand 
● Middels entertainment op uw stand trekt u de aandacht van bezoekers, denk bijv. 

aan een goochelaar, een fotograaf of een raad- of winactie: informeer bij Rob Vos  
● Nodig uw relaties uw via uw unieke code 
● Lever tijdig uw artikel voor op www.RailTech.com aan 

 
Voor meer informatie en het bestellen van aanvullende items kunt u contact opnemen met:  
 
Rob Vos - Project Sales Manager Manouk Brouwers - Senior Project Manager 
+31 (0)6 12989286 +31 (0)6 27841198 
rob.vos@railtech.com manouk.brouwers@promedia.nl 
 

DEADLINES 

Stuur een kopie van uw standplan voor goedkeuring naar de organisatie, indien van toepassing (uiterlijk 24 
februari 2017) 

Aanleveren bedrijfsprofiel (max. 50 woorden) en logo (uiterlijk 3 februari 2017) 

Aanleveren bedrijfslogo in hoge resolutie (uiterlijk 3 februari 2017) 

Aanleveren advertentie indien van toepassing (uiterlijk 3 februari 2017) 

Registreren standbemanning (uiterlijk 5 maart 2017) 
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