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Standhoudershandboek 
Rail Carrière Dag 2017 

ProMedia Europoint BV 
Willemstraat 5 
4811 AH Breda  
 
BTW Nummer: 
8176.35.002.B01 
KvK Nummer:  20129682 

  
Beste exposant, 
 
Van harte welkom als standhouder op de Rail Carrière Dag 2017 op woensdag 29 maart 
2017 in de Jaarbeurs Utrecht. De Rail Carrière Dag is onderdeel van RailTech Europe 2017. 
Hierbij presenteren wij u het standhoudershandboek met alle informatie voor een optimale 
en succesvolle beursdeelname. Mocht u na het lezen van dit handboek nog vragen hebben, 
dan kunt u contact met mij opnemen. 
 
BEURSORGANISATIE 
Marieke Bouman -  Project Manager Rail Carrière Dag 
+31 (0) 76 303 0372 
+31 (0) 6 242 77833 
marieke.bouman@promedia.nl  
 
Datum woensdag 29 maart 2017 

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

Inrichten standaard standbouw maandag 27 maart           13:00 - 17:00 
Aanvoer van grote materialen: op deze dag is het mogelijk om met de 
auto te laden/lossen bij de hallen (zie H3 Transport en Logistiek) 
woensdag 29 maart          07.30 - 09.30 
Aanvoer van handbagage: op deze dag is het alleen mogelijk via de 
hoofdingang handbagage aan te leveren.  

Afbouw stand woensdag                         20.00 - 22.00 
Alleen handbagage 
donderdag 30 maart         18:00 - 21:00  
Afvoer grote materialen, laden/lossen bij de hal is mogelijk (zie H3 
Transport en Logistiek) 

Openingstijden bezoekers Rail Carrière Dag 2017 
woensdag 29 maart           10:00 - 20:00 
RailTech Europe 2017 
dinsdag 28 maart              10:00 - 18:00 
donderdag 30 maart         10:00 - 18:00  
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1. 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 standbouw 
pakketten. 
  
1.1 STANDBOUW 
De zij- en achterwanden van de stand 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.  
  
1.2 TAPIJT 
De standaard stands zijn voorzien van naaldvilt tapijt. Er zijn 4 basiskleuren geselecteerd: 

 
 
 
 
 

        Antraciet         Donkerblauw       Zwart   Rood 
 
Daarnaast is er een breed scala aan andere kleuren beschikbaar.  
Voor een afwijkende kleur kunt u contact opnemen met de beursorganisatie.  

 
1.3 ELEKTRA  
Elke standaard stand beschikt over een stroomaansluiting van 230 V met een vermogen van 
3 kWh. Voor het bestellen van extra elektra-aansluitingen kunt u contact opnemen met de 
beursorganisatie.  
 
1.4 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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2. Algemene Stand Informatie 
 
 
2.1 ELEKTRA  
Extra elektriciteitsaansluitingen 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. 
 
2.2 WATERAANSLUITING 
Water aan- en afvoer en eventuele aanvullende zaken zijn te bestellen bij de beurs- 
organisatie. Voor tarieven en mogelijkheden neemt u contact op met de beursorganisatie. 
 
2.3 RIGGING 
Ophangpunten zijn op aanvraag. Neem contact op met de organisatie. 
 
2.4 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. 
 
2.5 MEUBILAIR 
Bij uw pakket zit meubilair inbegrepen. Daarnaast kunt u bij ons afwijkend standmeubilair 
inhuren. Zie hiervoor de meubelbrochure. Deze kunt u terug vinden op 
www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/. 
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2.6 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.  
 
2.7 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. 
 
U krijgt van Jaarbeurs Utrecht Catering een inlog toegestuurd waarmee u al uw catering 
voor gedurende de beursdagen kunt 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/. 
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2.8 REGISTRATIE  
 
STANDMEDEWERKERS/BEZOEKERS 
Via de registratie pagina op de website kunt u uw standpersoneel registreren: 
http://www.railtech.com/railtech-2017/registration/ 
De link voor de persoonlijke uitnodiging voor bezoekers volgt via de organisatie. 
 
2.9 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 per e-mail de definitieve beursplattegrond met uw standnummer. 
De beursplattegrond is tevens downloadbaar op de exposantenpagina 
www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/. 
 
2.10 GELUIDSVOLUME 
Het geluidsniveau van een audiovisuele presentatie mag de omliggende stands geen 
geluidshinder opleveren. 
 
2.11 STANDSCHOONMAAK 
Het éénmalig schoonmaken vóór de eerste eventdag kunt u aanvragen via de organisatie. 
Kosten vanaf € 0,81 per m2. 
 
2.12 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. 
 
2.13 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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3. Transport en Logistiek 
 
3.1 OP- EN AFBOUWREGLEMENT  
voor laden en lossen van grote materialen op maandag en donderdag  
 
3.1.1 OPBOUW (maandag) 
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 
 
Op woensdagochtend van 07.30 - 09.30 kan men wel handbagage aanleveren op de 
stand via de exposanten ingang, het is op deze dag echter niet mogelijk te 
laden/lossen bij de hallen. 
 
3.1.2 AFBOUW (donderdag) 
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. 
 
Op woensdagavond van 20.00 - 22.00 kan men wel handbagage afvoeren via de 
exposanten ingang, het is op deze dag echter niet mogelijk te laden/lossen bij de 
hallen. 
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3.2 LOGISTIEKE DIENSTVERLENING 
DB SCHENKER fairs & events  is de logistieke partner van RailTech Europe 2017 en de Rail 
Carrière Dag 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 Schenker op. Wij helpen u graag verder. 
 
Schenker Logistics Nederland B.V. 
Twan van Gaalen 
Fairs, Events & Special Products 
T: +31 (0)30 4100450 
E: jaarbeurs.nl@dbschenker.com 
 
3.3 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. 
 
3.4 ROUTE 
Voor de routebeschrijving naar Jaarbeurs Utrecht kunt u terecht op 
www.jaarbeurs.nl/10/route. 
 
3.5 PARKEREN 
U kunt voor het parkeren tijdens de Rail Carrière Dag 2017 een parkeerabonnement of 
uitrijkaarten afnemen bij Jaarbeurs Utrecht. Voor informatie en tarieven kunt u terecht bij de 
organisatie. 
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4. Publiciteit 
 
 
4.1 RAILCARRIERE.NL 
Op www.railcarrière.nl 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.  
 
Voor de Rail Carrière Dag 2017 wordt er een landelijke promotiecampagne gevoerd in 
samenwerking met onze partners en een groot aantal universiteiten, hogescholen en ROC’s. 
Deze intensieve mediacampagne bevat o.a.: mailings naar bestanden van 
samenwerkingspartners, studie- en studentenverenigingen en naar onze eigen 
SpoorPro-database, social media campagnes en bannering op relevante websites. 
 
 
4.2 BEURSBROCHURE 
Elke exposant krijgt een vermelding 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.  
 
Het aanleveren van bedrijfsinformatie en advertentiemateriaal kan tot 24 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.  
 
 
4.3 ARTIKEL OP RAILCarrière.NL 
Bij uw pakket zit de mogeijkheid voor een publicatie van een nieuwsbericht op 
www.railcarrière.nl inbegrepen. Voor de voorwaarden en aanleverspecificaties van de 
nieuwsberichten, zie de exposantenpagina www.railtech.com/railtech-2017/exhibitors-info/.  
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5. Vacatureplaatsing en meeting (interview) spaces 
 
5.1 VACATUREPLAATSING SPOORPRO.NL 
In uw exposantenpakket zit de plaatsing van een of meerder vacatures op SpoorPro.nl 
inbegrepen, het aantal vacatureplaatsingen hangt af van uw pakket (Basic 1x, Entry 2x, 
Medium en Combi 3x). Om gebruik te maken van de vacatureplaatsing volgt u de volgende 
stappen: 

- maak een account aan op spoorpro.nl (URL) 
- Laat de organisatie weten dat u een account hebt aangemaakt 
- Wij plaatsen een tegoed op uw account. U kunt dit tegoed het gehele jaar 2017 

inzetten en vacatures gaan plaatsen. 
 
 
5.2 VACATUREWAND 
Tijdens de Rail Carrière Dag zal er op het centrale plein een grote vacaturewand geplaatst 
worden waar deelnemers aan de Rail Carrière Dag hun vacatures kunnen plaatsen. 
Als deelnemer mag u maximaal 20 vacatures aanleveren. Wij vermelden een functietitel, 
korte omschrijving, uw logo en een verwijzing naar uw stand. Voor het insturen van uw 
vacatures ontvangt u van de organisatie in februari een formulier dat u digitaal kunt invullen. 
Deadline voor het aanleveren van de vacatures is 24 februari 2017. 
 
 
5.3 1-OP-1 MEETING SPACES 
Tijdens de Rail Carrière Dag hebben wij een meeting area ingericht voor 1-op-1-meetings 
met kandidaten. Op dit terras heeft u als exposant (met uitzondering van het basic pakket) 
een eigen tafel met bedrijfslogo vermelding tot uw beschikking. 
Het terras kunt u vinden op het Carrière Plein. 
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6. Algemene Informatie 
 
 
6.1 PITCHES EN WORKSHOPS 
Het is mogelijk om tijdens de Rail Carrière Dag 4x een korte pitch van uw bedrijf te geven op 
het centrale carrière plein. 
Daarnaast zijn er ook diverse mogelijkheden voor het geven van een workshop. 
Zowel de pitches al de workshops zullen via promotie op de website en in de brochure 
gepromoot worden. Neem contact op met de organisatie om de mogelijkheden te 
bespreken. 
 
6.2 LEADGENERATION 
Snel en makkelijk contactgegevens verzamelen van de bezoekers van uw stand kan via 
leadgeneration. U ontvangt een scanner met een tablet waarmee u de badge van de 
bezoeker kunt scannen. Aan het einde van de dag ontvangt u alle gegevens. Vraag de 
organisatie naar de mogelijkheden. 
 
6.3 HAAL MEER UIT UW BEURSDEELNAME MIDDELS ONDERSTAANDE ITEMS: 
 

● Workshop 45 min.: € 1.000,- 
● Pitch op het centrale carrière plein 4x per dag € 495,- 
● Leadgeneration middels scannen van bezoekersbadge € 395,- 
● Extra vacature plaatsing op SpoorPro.nl gedurende 1 maand € 200,- 
● 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 
● TV, LCD of Plasma-scherm op trussvoet met grondplaat: v.a. € 420,- 

 
 

● Laat uw relaties en medewerkers weten dat u deel neemt aan de Rail Carrière Dag 
2017 en gebruik de Rail Carrière Dag 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  
● Nodig uw relaties uw via uw unieke code 
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Voor meer informatie en het bestellen van aanvullende items kunt u contact opnemen met:  
 
Marieke Bouman - Project Manager Jasper Rodenhuis - Sales Manager  
+31 (0)76 3030372 +31 (0)76 2063200 
marieke.bouman@promedia.nl jasper.rodenhuis@railtech.com  
 

DEADLINES 

Aanleveren bedrijfsprofiel (max. 50 woorden) en logo (uiterlijk 24 februari 2017) 

Aanleveren bedrijfslogo in hoge resolutie (uiterlijk 24 februari 2017) 

Aanleveren vacatures voor de vacaturewand op het Carrière Plein ( uiterlijk 24 februari 2017) 

Registreren standbemanning (uiterlijk 5 maart 2017) 
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