
                   

Standbouwreglement vrije standbouw 
De hoogte van uw stand en de indeling van uw standruimte is gebonden aan maxima en 
regels. 
a. De adviesbouwhoogte is 2,50 m. De maximaal toegestane bouwhoogte bedraagt 

inclusief eventuele vlonder/verhoogde vloer 3,00 m. 
b. Een eventueel hogere bouw dan 2,50 m. moet voor het deel dat boven de 2,50 m. uitkomt aan alle 

buitenkanten wit en netjes worden afgewerkt. Hier mogen geen bedrijfslogo’s op geplaatst worden 
en snoeren dienen weggewerkt te worden (lees: uit het zicht). 

c. Voor ieder standontwerp met een bouwhoogte van meer dan 3,00 m. dient een dispensatie van de 
bouwhoogte aangevraagd te worden. Verzoeken om dispensatie kunnen gelijktijdig met het 
standontwerp bij FHI ingediend worden. De organisatie raadt aan dit tijdig te doen, uiterlijk zes 
weken voor de opbouwperiode. Standbouwers hebben dan nog voldoende tijd om eventuele 
(noodzakelijke) wijzigingen door te voeren. U ontvangt na ontvangst van de aanvraag zo spoedig 
mogelijk een reactie per e-mail op uw dispensatieaanvraag. De stand kan pas gebouwd worden na 
schriftelijke goedkeuring van FHI.  

d. Dispensatie kan worden verleend voor standbouw tot een maximumhoogte tot 5,50 m., echter 
alleen daar waar:  

 deze bebouwing tenminste 1,00 m. verwijderd is van een buurstand 

 het grondoppervlak van deze hoge bebouwing niet meer bedraagt dan 20% van het totale 
standoppervlak 

 het hogere gedeelte aan alle buitenkanten wit en netjes wordt afgewerkt en geen logo’s 
bevat 

 het verhoogde deel niet gebruikt wordt als verdiepingsvloer/etage (verdiepingsvloeren/ 
etagebouw zijn in het geheel niet toegestaan) 

 de hoogte van de hal een dergelijke bouwhoogte mogelijk maakt (zie beursplattegrond) 
e. 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. 
f. Bij het plaatsen van plafonds dient ook de bovenkant van het standplafond op nette wijze te 

worden afgewerkt. Vrijhangende plafonds (uitsluitend verbonden met de dakconstructie van het 
gebouw) zijn toegestaan ná goedkeuring door de organisatie en de firma Mansveld, die de 
ophangdraden moet aanbrengen (zie Ophangdraden). Indien stands worden voorzien van plafonds 
kan de koeling van het gebouw niet optimaal functioneren. De gekoelde lucht wordt namelijk hoog 
in de hallen ingeblazen en dwarrelt vervolgens naar beneden. 

g. In situaties waarin deze regelgeving niet voorziet, beslist het bestuur van FHI. 
  
Exposanten welke gebruik maken van een systeemstand dienen rekening te houden dat deze 
systemen gebaseerd zijn op één meter stramien hart op hart, zodat de buitenmaten van die stands 
dan het aantal stramienen zijn, vermeerderd met de dikte van het systeem.  
 
In de praktijk betekent dit meestal dat de buitenmaten van zo'n stand 3 cm groter zijn dan uw 
toewijzing. Zoals reeds vermeld zijn de netto binnenmaten veelal kleiner dan de toewijzing. Een 
systeemstand moet daarop dus worden aangepast. Dit houdt in dat veelal het buitenste stramien 
kleiner gemaakt moet worden. Inpassen van een systeemstand door veranderingen aan te brengen 
aan een buurstand is niet toegestaan.  
 
Ophangdraden 
In het gebouw is het op de meeste plaatsen mogelijk aan het dak standbouwonderdelen op te hangen. 
Dispensatie voor het ophangen van standbouwonderdelen kan worden verleend tot een 
maximum hoogte van 6,00 meter (mits de hoogte van de hal dit mogelijk maakt). Voor iedere 
stand die hiervan gebruik maakt, ontvangen wij graag een dispensatie-aanvraag, uiterlijk zes weken 
voor de opbouwperiode.  
 
Mansveld is als enige aangewezen om deze werkzaamheden voor WOTS 2018 uit te mogen voeren.  
 
Mansveld 
Le Havre 1 
5627 ST Eindhoven 
T (vanaf 1 januari 2018): +31 (0)30 295 25 11 
E: jaarbeursrigging@mx.nl  

 
Schade aan Jaarbeurs Complex 
De kosten verbonden aan vervanging of herstel van eventuele door Jaarbeurs Utrecht geconstateerde 
beschadigingen of verontreinigingen worden door Jaarbeurs Utrecht aan de exposant in rekening 
gebracht.  
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Standtypen 
Voor elk standtype gelden afzonderlijke regels, die hierna worden aangegeven. De 
exposant dient de organisator vooraf te raadplegen of er van de regels kan worden 
afgeweken. 
 
a. Eilandstands 

Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden. De maximale bouwhoogte, inclusief 
eventuele verhoogde vloer, bedraagt 3,00 m. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig 
met het standontwerp te worden ingediend bij de organisatie (info@wots.nl). 

  
b. Kopstands 

Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden; er dient een achterwand te worden geplaatst. De 
maximale bouwhoogte, inclusief eventuele verhoogde vloer, bedraagt 3,00 m. Verzoeken om 
ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te worden ingediend bij de organisatie 
(info@wots.nl). 

 
c. Hoekstands 

Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden. Er dienen een achterwand en een zijwand te 
worden geplaatst. De maximale bouwhoogte, inclusief eventuele verhoogde vloer, bedraagt  
3,00 m. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te worden 
ingediend bij de organisatie (info@wots.nl). 

 
d. Stand in rij 

Stands in rij liggen aan één zijde aan een gangpad. Hier dienen een achterwand en twee 
zijwanden worden geplaatst. De maximale bouwhoogte, inclusief eventuele verhoogde vloer, 
bedraagt 3,00 m. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te 
worden ingediend bij de organisatie (info@wots.nl). 

 
Vloerbedekking 
Vloerbedekking mag niet kleef- of nagelvast op de vloer worden aangebracht. 
 
Vloerbelasting/vloeren 
De toegestane belasting op de vloeren van het gebouw bedraagt maximaal ca. 2.500 kg/m². De 
vloeren van de hallen zijn afgewerkt met een monoliet afgewerkte betonvloer.  
Puntbelasting is niet toegestaan; de krachten moeten altijd gespreid zijn. 
Bij het betreden van de hal met een voertuig gaarne de putten ontwijken. Het is niet mogelijk om te 
graven of boren in de vloer van het Jaarbeurs complex. 
 
Verhoogde vloer/vlonders 
Het gebruik van een verhoogde vloer/vlonders wordt aangeraden bij stands met water- en 
gasleidingen en/of veel elektrische bedrading; de standbouwer kan hierbij adviseren. Bij het gebruik 
van een verhoogde vloer / vlonders in de stand moet rekening worden gehouden met het volgende: 

 maximale hoogte 10 cm, gemeten vanuit de vloer van het gebouw tot en met de bovenzijde 
van de vlonder; 

 de zijkanten moeten gesloten zijn en op nette wijze worden afgewerkt; 

 zij dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd;  

 de hoogte van de wanden, incl. de verhoogde vloer / vlonders, dient 3,00 m te zijn.  
 
Deelnemers die hun stand van een verhoogde vloer voorzien worden verzocht rekening te houden 
met de toegankelijkheid van hun presentatie voor gehandicapten door bijv. 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. 
 
Kolommen (obstakels) in de hallen 
In sommige hallen van het gebouw komen kolommen voor. De kans dat u zo'n kolom in 
uw stand heeft is aanwezig. Op de aan u toegezonden beursplattegrond zijn de kolommen (obstakels) 
nauwkeurig aangegeven en via een codering wordt voor de maatvoering van het betreffende obstakel 
verwezen naar een aparte schets. De bereikbaarheid/signing van brandhaspels aan kolommen, dient 
vanuit Brandweervoorschriften gewaarborgd te zijn. In dat geval mag u deze kolommen aftimmeren en 
als zodanig opnemen in uw standontwerp. 
 
De kosten verbonden aan vervanging of herstel van eventuele door Jaarbeurs Utrecht geconstateerde 
beschadigingen of verontreinigingen worden aan de exposant in rekening gebracht. 
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