
 

 

STANDBOUWREGLEMENT ELECTRONICS & APPLICATIONS 2021  
Iedere exposant maakt gebruik van een standaardstand, verzorgd door A-booth B.V.  
 
Specificaties standaard stand 
De stands zijn allen voorzien van hetzelfde standaardpakket: 

• Witte systeemwanden, 250 cm hoog 

• Tapijttegels in de kleur antraciet  

• Blauwe frieslijst met witte naamsvermelding met 
standnummer aan elke open zijde 

• Afsluitbare berging 2x1 m (bij stands < 21 m²:1x1 m) 

• Elektra; 1 kW aansluiting 

• 1 dubbele wandcontactdoos 

• 1 spot per 4 m², led 12 watt 

• Stroomverbruik voor spots en dubbele wandcontactdoos 

• Eenmalige eindschoonmaak bij oplevering van de stand 

• Keuze uit 3 meubelopties. Klik hier om de verschillende meubelopties te bekijken 
 

Reglement 

• De exposant is vrij om de binnenzijde van de stand in te richten. Hij/zij dient hierbij binnen de 
standafmeting te blijven.  

• Het is niet toegestaan een gangpadzijde van een stand met een gesloten wand dicht te 
bouwen. Maximaal 50% van een open gangpadzijde mag worden dichtgebouwd. 

• Voor de inrichting geldt een maximum van 250 cm hoogte, inclusief eventuele verhoogde 
vloer. 

• Op de blauwe frieslijst wordt de bedrijfsnaam vermeld die door de exposant is vermeld op het 
inschrijfformulier.  

• De exposant heeft een keuze in de kleur van het tapijt. U kunt in het online handboek lezen 
hoe u uw kleurkeuze kunt doorgeven.   

• Eventuele eigen vloerbedekking mag alleen over de gelegde tapijttegels gelegd worden. 

• Om schade aan panelen en meubilair te voorkomen, houd de exposant zich aan de regels van 
A-booth.  

 
Opties 
De exposant kan onderstaande mogelijkheden binnen de standaard standbouw als optie afnemen: 
 
Afwijkende kleur voor de frieslijst    € 18,00 per meter frieslijst 
Bedrijfslogo op frieslijst       € 55,00 per logo  
Afwijkende kleur wanden      € 39,50 per paneel   
Full colour print op doek     € 137,50 per m1 wand doek  
Print op balie       € 39,50 per print 
 
Kijk op https://eabeurs.nl/standbouw voor het reserveren van deze opties.  
 
Aanvullende wensen 
Aanvullende wensen met betrekking tot standbouw dient de exposant zelf te regelen via A-booth  
A-booth B.V.     Telefoon: 075 622 55 81 
Skoon 37    E-mail: eabeurs2021@a-booth.nl 
1511 HV Oostzaan    
 
Lees op https://eabeurs.nl/standbouw meer informatie over standinrichting en facilitaire zaken.  
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