Standbouwvoorschriften BBB Maastricht 2019: Helder, Eenduidig, Overzichtelijk
Deze Standbouwvoorschriften zijn een aanvulling op de Deelnamevoorwaarden BBB Maastricht
2019. Lees deze informatie goed door om teleurstellingen te voorkomen.
Door middel van heldere standbouwvoorschriften en handhaafbare regels, stellen wij exposanten in
staat een optimale en veilige beurspresentatie te realiseren. BBB Maastricht wil daarnaast een
onderscheidende, open en overzichtelijke beurs realiseren en bewaakt in dit proces continue de
uitstraling van de beurs.
Standontwerp
Het concept van BBB Maastricht verdeelt de beursvloer in 3 werelden; Food Forest, Beverage Beach
en Folie Culinaire. De beursvloer en de themapleinen worden aangekleed naar het thema van de
desbetreffende wereld. Wij als beursteam vragen de standhouders met klem, hun stand aan te kleden
met oog voor het thema van de wereld.
Standontwerp verplicht indienen!
Alle exposanten van BBB Maastricht 2019 die een eigen stand bouwen, zijn verplicht vooraf een
standontwerp in te dienen bij de afdeling Exhibitor Services. Houd er rekening mee dat de stand pas ná
schriftelijke goedkeuring kan worden opgebouwd. Ter beoordeling en goedkeuring dient het
standontwerp uiterlijk 10 september 2019 in het bezit te zijn van de afdeling Exhibitor Services.
Het ontwerp kan uitsluitend per email ingediend worden via es@mecc.nl. Het bericht dient voorzien te
zijn van een onderwerp/ subject met Beursnaam, standnummer en bedrijfsnaam. De mail bevat
verder een plattegrond op schaal met ingetekende maten en twee aanzichten op schaal met
hoogtematen en/of een 3D schets, visualisatie of foto met hoogtematen ingetekend.
N.B. enige uitzondering op bovenstaande zijn bedrijven die gebruik maken van uniforme standbouw,
die kan worden besteld via Exhibitor Services. Voor dit type stand hoeft géén standontwerp te worden
ingediend.
Veilig werken
MECC Maastricht creëert een veilige en gastvrije werkomgeving voor iedereen die hier werkzaam is.
Met name de logistiek rondom opbouw en afbouw van beurzen is druk en hectisch. Daarom is het in
acht nemen van onze veiligheidsvoorschriften gedurende deze periode extra belangrijk om ongelukken
en incidenten te voorkomen.
MECC Maastricht houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving en neemt haar
verantwoordelijkheid door te werken met heldere, adequate regels die voor iedereen begrijpelijk en
uitvoerbaar zijn. Wij vragen alle deelnemers met klem zich te houden aan onze richtlijnen met
betrekking tot Veilig Werken tijdens opbouw en afbraak van BBB Maastricht. Klik hier voor meer
informatie over Veilig Werken.
Standbouwhoogte
-

De standaard bouwhoogte is 250 cm (inclusief vlonders)
Bouwhoogte boven 250 cm is alleen mogelijk na goedkeuring door de afdeling Exhibitor
Services

-

Bij afwijkende bouwhoogte dan de hierboven vermelde gangbare, dienen de hogere dan wel
lagere stand elementen netjes en in één kleur zwart- te zijn afgewerkt zonder reclameuitingen.

Standbouwregels algemeen
De kosten van standopbouw en -inrichting, technische aansluitingen en het verbruik van deze
aansluitingen zijn voor rekening van de deelnemer, voor zover niet omschreven bij de uniforme
standbouw, die MECC Maastricht voor u verzorgt indien besteld bij inschrijving.
Eigen standbouw dient te voldoen aan de volgende voorwaarden/ te beschikken over:
- Zelfdragende zij- en achterwanden (behalve bij eilandstands),
- Frieslijsten met naamsvermelding
- Vloerbedekking en verlichting
- De gangbare bouwhoogte is 250 cm inclusief eventuele vlonders. Bij afwijkende bouwhoogte
dan de hierboven vermelde gangbare, dienen de hogere dan wel lagere standelementen netjes
en in één kleur - zwart - te zijn afgewerkt zonder reclame-uitingen.
- Brandbare stand-decoratiematerialen, zoals kaasdoek als plafondbespanning of jute als
wanddecoratie, dienen geïmpregneerd te zijn. De brandweer kan vragen een certificaat
hiervan te overleggen.
Indeling standruimte
Let op: afgenomen standruimtes dienen ingericht te worden conform de soort die is afgenomen. Er
mogen nooit meerdere zijdes afgesloten worden dan het aangegeven aantal per soort. Voorbeeld: een
eilandstand (4 zijden open) mag niet gebouwd worden als kopstand ( 3 zijden open). Wij bieden de
volgende soorten stand:
-

Eilandstand: Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden (4 zijden open). Het
ontwerp moet zodanig zijn, dat het doorzicht door de beurs en het zicht op andere stands zo
min mogelijk worden belemmerd.

-

Kopstand: Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden (3 zijden open); er dient één
achterwand* te worden geplaatst.

-

Hoekstand: Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden (2 zijden open). Er dienen een
achterwand* en een zijwand* te worden geplaatst.

-

Wandstand/Tussenstand: Wandstands liggen aan één zijde aan een gangpad. Er dienen een
achterwand* en twee zijwanden* worden geplaatst.

* Een wand is een afscheiding van harde materialen zoals bijvoorbeeld hout, glas, kunststof of steen,
maar kan ook bestaan uit een gordijn, vitrage, semi transparant of translucent glas of een combinatie
van de hiervoor genoemde materialen. Overige doorzichtbelemmerende delen worden beoordeeld als
wand.
Standscheidende wanden - afwerking hoge delen richting buurstands
- Tussen twee aangrenzende stands dient verplicht een standscheidende wand van 250 cm
hoog worden geplaatst.
- Binnen 200 cm vanaf een aangrenzende stand is geen reclame uiting boven 250 cm hoogte
toegestaan gericht op de aangrenzende stand.

-

-

De achterzijde van scheidende wanden (en/of bouwdelen binnen 200 cm van de buren) hoger
dan 250 cm dient netjes afgewerkt te worden (egaal wit of zwart). Andere afwerking is alleen
mogelijk na afstemming met uw buurstand.
Indien de wanden lager zijn dan 250 cm, dient de achterzijde(s) van de wand(en) van de
aangrenzende stand(s) netjes afgewerkt te worden (egaal wit of zwart), door de standhouder
waarvan de wand lager is dan 250 cm. Andere afwerking is alleen mogelijk na afstemming met
de afdeling Exhibitor Services.

Ophangdraden/steels/handtakels
Op de meeste plaatsen in de Noord- en Zuidhal is het mogelijk standbouwonderdelen op te hangen aan
het dak. Uitsluitend de rigging van huisleverancier van MECC Maastricht is gerechtigd deze
ophangdraden aan te brengen. Alle ophangpunten en voorzieningen zijn te bestellen in de webshop,
hiervoor dient een formulier te worden ingevuld, te vinden in de Webshop.
De deelnemer dient zelf de objecten aan de ophangpunten te monteren en te demonteren. Indien dit
niet mogelijk is, kunt u hiervoor assistentie aanvragen. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u
contact opnemen met de afdeling Exhibitor Services: es@mecc.nl of +31 (0) 043 383 83 08.
Gangpaden
- Gangpaden mogen nooit met standbouw of trussen overspannen worden!
- Na overleg met de organisatie kan er toestemming verleend worden om de kleur en/of het
soort vloerbedekking van een gangpad tussen twee of meerdere stands van één standhouder
aan te passen aan het standontwerp.
Vloerbelasting / vloeren
De toegestane belasting op de vloeren van de Noord- en Zuidhal bedraagt maximaal 3.000 kilogram
per vierkante meter.
Vlonders / verhoogde vloer
Het gebruik van vlonders wordt aangeraden bij stands met waterleidingen en/of veel elektrische
bedrading; de standbouwer kan hierin adviseren. Bij het gebruik van vlonders in de stand moet
rekening worden gehouden met het volgende:
- Maximale hoogte is tien centimeter, gemeten vanaf de vloer van het gebouw tot en met de
bovenzijde van de vlonder;
- De zijkanten moeten zijn gesloten en op nette wijze worden afgewerkt,
- De zijkanten dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd.
Deelnemers die hun stand van een verhoogde vloer voorzien worden verzocht reken ing te houden
met de toegankelijkheid van hun stand voor minder valide bezoekers door bijvoorbeeld de
toepassing van afgeschuinde zijkanten of het maken van opritten (die dan wel voldoende breed
moeten zijn en geen scherpe kanten hebben), bij voorkeur herkenbaar voor deze bezoekers.
In alle gevallen die niet omschreven zijn in deze standbouwvoorschriften beslist de afdeling Exhibitor
Services van MECC Maastricht en de organisatie of de wens toelaatbaar is.
Brandveiligheidvoorschriften en Veiligheidsheidsvoorschriften
De brandveiligheidvoorschriften en veiligheidsvoorschriften zullen altijd prevaleren boven de hiervoor
omschreven standbouwvoorschriften.
Etagebouw
Etagebouw moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de beurs worden aangevraagd bij de afdeling
Exhibitor Services: es@mecc.nl

Stroomvoorziening
Tijdens de opbouwdagen is de door u aangevraagde stroomvoorziening nog niet in werking gesteld.
Deze gaat in werking op de laatste opbouw dag (zondag 6 oktober 2019). Wilt u opbouwstroom
bestellen, dan kan dit in de Webshop.
Dagstroom is ingeschakeld van één uur vóór tot één uur na de openingstijd van de expositie.
Wanneer u nachtstroom nodig heeft voor uw koeling of vriezer kunt u dit via de webshop bestellen.
Eigen energieopwekking, bijvoorbeeld met aggregaten/generatoren, is niet toegestaan. Alle
standinstallaties dienen te voldoen aan de voorschriften van het Gemeentelijk Energiebedrijf en
moeten, ongeacht welke installateur is ingeschakeld, worden gekeurd door Mansveld Expotech BV. Zij
verzorgen desgewenst ook de volledige standinstallatie.
Stand inrichting
Algemene bepalingen:
Tentoongestelde goederen dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de
omliggende stands niet/ zo weinig mogelijk te belemmeren, en moeten binnen de rooilijnen van de
standruimte worden gehouden. Ook beweegbare delen ervan mogen, bijvoorbeeld bij demonstratie,
daar niet buiten komen. Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten
doeltreffend worden afgeschermd. Verder mogen de goederen tijdens de openingsuren niet worden
afgedekt. De organisatie kan een eventuele bedekking verwijderen zonder enige aansprakelijkheid.
Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan. De deelnemer mag, anders dan met
schriftelijke ontheffing, tijdens de beurs geen tentoongestelde goederen van de stand weghalen.
Dieren op de stand:
Indien een deelnemer dieren op zijn stand wil, dan is het noodzakelijk dat hij in verband met
eventueel aan te vragen vergunningen van het Ministerie van Landbouw en Visserij de organisatie
minimaal zeven weken voor de opening volledig en schriftelijk informeert over zijn wensen.
Vloerbedekking:
De vloer van de stand moet op goede wijze worden afgewerkt door het aanbrengen van vloerbedekking
zoals tapijt of tapijttegels (bij uniforme standbouw is dit in de prijs inbegrepen).
Ook wanneer u uw eigen standbouw verzorgt, dient deze voorzien te zijn van vloerbedekking die
voldoet aan deze brandweereisen, te weten:
Nederland : NEN 6065, NEN 1775 klasse 1 of klasse T1, Europa : NEN 13501-1 of klasse B, Duitsland : DIN
4102 of B1, Frankrijk : M1.
Indien u in uw stand voedsel bereidt, dan is vloerbedekking niet toegestaan in verband met de
hygiëne. De Keuringsdienst van Waren zal hier streng op toezien. Vinyl met gelaste naden is wel
toegestaan.
Voor gebruik van een speciale afwijkende vloerbedekking (betontegels, zand, grind en dergelijke) is
schriftelijke toestemming van de beursorganisatie nodig, die bij het indienen van het standontwerp
moet worden aangevraagd. Voordat dergelijke materialen worden aangevoerd, dient een plastic
afdekking op de vloer te worden aangebracht. Het schilderen van vloeren is niet toegestaan. Voor
onverhoopt na de beurs op de halvloer achtergelaten plakband van tapijttegels e.d. ontvangt de
deelnemer een rekening voor de kosten van het verwijderen.

LET OP: Het is niet toegestaan om vloeren, wanden, daken en andere delen van het gebouw te
beschadigen door boren, spijkers, verf, lijm, tape of welke andere wijze dan ook.
Etagebouw
Legionella verklaring
Het is niet toegestaan om tijdens de beurs op of rond de stand te exposeren met - dan wel anderszins
gebruik te maken van - open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen. Hiervan kan
bijvoorbeeld sprake zijn bij losse aircosystemen, fonteinen, hogedrukreinigingssystemen,
luchtbevochtigers, douche-apparatuur, sauna's en/of whirlpools.
Het (functioneel) gebruik van 'open vloeistoffen' kan onder bepaalde voorwaarden door de organisatie
worden toegestaan. Deze vloeistoffen moet komen uit een wateraansluiting, aangebracht door de
firma Breman Geelen B.V. en voorzien zijn van een door u ingevulde legionella verklaring. MECC
Maastricht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gecertificeerde keuringsinstantie in te
schakelen om de naleving van de gestelde voorwaarden te toetsen. De daaraan verbonden kosten
komen voor rekening van de exposant.
Kijk voor meer informatie over de Legionella Verklaring in de webshop, zodra u een wateraansluiting
bestelt.
- Het is NIET toegestaan om gas te gebruiken in de hallen. Er zijn een aantal oplossingen voor het
gebruik van gas in de hallen. Vraag erna bij het beursteam.
- Open vuur is niet toegestaan op uw stand.
- Koken op een kolen bbq is niet gestaan in de hal (elektrisch koken is wel toegestaan)

