
 

1. Eigen Standbouw 
 
1.1 MINIMALE STANDBOUWEISEN 
Bij eigen standbouw bent u verplicht een standontwerp in te dienen bij de beursorganisatie 
(uiterlijk 31 januari 2019). 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.  
 
Van bovenstaande kan worden afgeweken indien er in contact getreden is met 
(achter)buren. Ook hier geldt, alleen als dit bij de organisatie bekend is. 
 
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 
wanden 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. Onder de hoogt van 1,5m is geen 
toestemming nodig. 
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