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1. Logistiek organiseren WOTS 2022

Officiële logistieke dienstverlener – WOTS 2022
Jaarbeurs B.V. heeft Schenker Logistics Nederland B.V. (DB SCHENKER) benoemd als 
officiële logistieke dienstverlener op het Beurs- en Congresscentrum. Dit houdt in dat 
wij het volgende voor u kunnen verzorgen: 

• transport van de goederen van het bedrijf naar de beurs en vice versa

• lossen en/of laden van de goederen op locatie

• tijdelijk opslaan van de goederen voor of na het evenement

• opslaan van verpakkingsmaterialen tijdens het evenement

• verhuren van verschillende materialen (bijvoorbeeld: genie materiaalliften, etc.)

Jaarbeurs B.V. heeft  DB SCHENKER benoemd als hoofd verantwoordelijk voor het plannen 
van alle logistieke operaties voor alle partijen tijdens de opbouw en afbouw van de beurs.

Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en om het proces zo soepel mogelijk te 
laten lopen zijn alleen werknemers van Schenker Logistics Nederland B.V. gemachtigd om 
gemotoriseerde of elektrische vervoersmiddelen in de hallen en buitenruimte te gebruiken. 
Alle logistieke afhandeling (heftruck, materiaalhuur, etc.) moet vooraf gemeld en afgestemd 
zijn met de planning van DB SCHENKER. 
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2.  Richtlijnen voor het organiseren van logistiek 
 WOTS 2022 (van voorbereiding tot uitvoering) 

Start 3 maanden 
voor show

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Toegankelijk vanaf 
08-08-2022

ACTIE TIJDLIJN Extra INFO
LOGISTIEK

Aanvraag offerte van transport/plaatsing  
zwaarder dan 5 ton Tot 05.08.2022 -

Boeking van transport/on-site handling >5t Tot 12.08.2022 Planning van werkzaamheden altijd in overleg 
  met DB SCHENKER.

Levering en plaatsing van zware goederen Volgens vroege opbouw data Planning van werkzaamheden altijd in overleg 
  met DB SCHENKER.

Boeking van transport/on-site handling <5t 7 dagen van te voren tot Planning van werkzaamheden altijd in overleg 
 levering op stand met DB SCHENKER.

Niet meer mogelijk PRIORITY  
leeggoed order te plaatsen 17.08.2022 max. 3cbm per stuk.

Vrijgave leeggoed voor ophaling 29.08.2022 / 12:00 

Vrijgave volgoed voor ophaling 29.08.2022 / 17:00
 

TOEGANG TOT LAADZONES

VRS systeem online – beschikbaar voor boeking 11.07.2022

VRS – timeslot boeking open voor ophaling tot 19.08.2022 Pas op: Prime-tijdsloten zijn gelimiteerd. Boek vroeg!
  Na deadline boeking mogelijk op bufferterrein.

VRS – timeslot boeking open voor ophaling tot 19.08.2022 Pas op: Prime-tijdsloten zijn gelimiteerd. Boek vroeg! 
  Na deadline boeking mogelijk op bufferterrein.

1. Maak een overzicht van wat u allemaal nodig heeft voor, tijdens en na de show: 
 a. Standmateriaal
 b. Gereedschap
 c. Leveringen van alle benodigdheden
 d. Inventarisatie gassen in drukhouders
 
 
2. Neem zo vroeg mogelijk contact op met DB Schenker en vraag naar een offerte voor  
 de logistieke handelingen op het beursterrein: 
 a. Toegevoegd bij uw aanvraag graag zo veel mogelijk informatie doorgeven voor een goede   
  planning, zoals: I. Afmetingen
     II. Gewicht
     III. Lift mogelijkheden (lepels, haken, anker punten, laad center, etc.) 
 b. Geef genoeg aandacht aan het op tijd aanvragen van de order en order deadlines. 
 c. Vergeet niet om de afbouw ook in te plannen.
 
 
3. Ontvang een persoonlijke offerte voor alle logistieke handelingen en sluit deze af: 
 a. Geef genoeg aandacht aan het op tijd aanvragen van de order en order deadlines!  
 b. Vergeet ook niet om de afbouw in te plannen! 
 
 
4. Boek een tijdslot om toegang te krijgen tot het beursterrein:  
 a. In het geval dat u zelf transport heeft geregeld naar het beursterrein, moet u ook voor  
  het transport een tijdslot boeken om met uw voertuig het terrein op te kunnen. 
  Een tijdslot boeking is géén boeking voor logistieke services (i.a. laden/lossen, leeggoed, etc.),  
  deze moet nog apart worden aangemeld via de mail. 
 b. In het geval dat u een transport boekt met 1 van de 2 officiële expediteurs is het niet nodig  
  om een timeslot te boeken. 
 c. In het geval dat u met uw eigen auto op het terrein wilt om materialen te lossen/laden  
  moet u ook een tijdslot boeken. Na het lossen/laden dient er op P4 geparkeerd te worden.
 d. Houd rekening met de deadlines voor het aanvragen en boeken van orders.
 e. Vergeet niet om de afbouw van uw stand te plannen.
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ACTIE TIJDLIJN Extra INFO
LOGISTIEK

Aanvraag offerte van transport/plaatsing
zwaarder dan 5 ton Tot 01.09.2022 -

Boeking van transport/on-site handling >5t Tot 16.09.2022 Planning van werkzaamheden altijd in overleg 
  met DB SCHENKER.

Levering en plaatsing van zware goederen Volgens  opbouw data                Planning van werkzaamheden altijd in overleg 
  met DB SCHENKER.

Boeking van transport/on-site handling <5t 7 dagen van te voren tot Planning van werkzaamheden altijd in overleg 
 levering op stand met DB SCHENKER.

Niet meer mogelijk PRIORITY
leeggoed order te plaatsen 21.09.2022 max. 3cbm per stuk. 

Vrijgave leeggoed voor ophaling 26.09.2022 / 12:00

Vrijgave volgoed voor ophaling 26.09.2022 / 17:00
 

TOEGANG TOT LAADZONES

VRS systeem online – beschikbaar voor boeking 08.08.2022

VRS – timeslot boeking open voor ophaling       tot 22.09.2022 Pas op: Prime-tijdsloten zijn gelimiteerd. Boek vroeg! 
  Na deadline boeking mogelijk op bufferterrein.

VRS – timeslot boeking open voor ophaling tot 09.09.2022 Pas op: Prime-tijdsloten zijn gelimiteerd. Boek vroeg! 
  Na deadline boeking mogelijk op bufferterrein.

BELANGRIJKE instructies voor verkeer & logistiek  -  WOTS 2022   -  Jaarbeurs Utrecht  /  Schenker Logistics Nederland B.V. 5



3. Toegang WOTS 2022  
 Richtlijnen voor exposanten & stand bouwers 

Vanwege de verwachte drukte heeft Jaarbeurs Utrecht DB SCHENKER aangesteld voor verkeersmanagement 
support tijdens de opbouw en afbouw. DB SCHENKER gebruikt een tijdslotsysteem dat zorgt voor soepel 
lopende verkeerstromen. Wanneer het tijdslotsysteem actief is heeft elk gemotoriseerd voertuig een 
toegangspas nodig om het expeditie terrein op te gaan. Bovendien is de laad- en lostijd op locatie beperkt, 
dit om alle partijen de mogelijkheid te bieden om te laden en te lossen: 

• Voertuigen minder dan 7.5 ton (auto’s/busjes) = max. 1 uur 
• Voertuigen meer dan 7.5 ton (vrachtwagens) = max. 2 uur

Er wordt gebruik gemaakt van een bufferterrein: Utrechtse Bazaar. Parkeren is alleen toegestaan door traffic 
personeel aangegeven plekken. Wanneer het VRS actief is dienen alle voertuigen, zich eerst bij het bufferterrein 
aan te melden. Parkeren bij de logistieke terreinen binnen gegeven tijd periode is alleen toegestaan op de  
plaatsen die het verkeerspersoneel toewijst. Instructies van verkeerspersoneel dienen ten alle tijden opgevolgd 
te worden. 

Wanneer het systeem op niet actief staat is het toegestaan het terrein te betreden en te parkeren 
zonder toegangspas met inachtneming van de huisregels van Jaarbeurs Utrecht.

Pas op uitzondering op de afbouwavond – 30-09-2022:

Op de laatste opbouwdag – Vrijdag 30 September:

- 16:00 – 19:00 alleen exposanten (geen 3de partijen) met voertuigen tot 3.5T

- 19:00 – 00:00 gelimiteerde tijdsloten voor vrachtwagens en busjes.

 • Toegang via Utrechtse Bazaar (bufferterrein)

 • Aanmelden 30 minuten voor begin van tijdslot

 • Tijdsloten dienen minstens 24h van tevoren geboekt worden

 • On spot boeking is niet mogelijk

Alle exposanten: eerst melden bij Utrechtse bazaar (bufferterrein), 
met een geldige Acces Pass via route P2.

 Adressen: 

- P2: Truus van Lierlaan; 3527 KZ, Utrecht

- Utrechtse Bazar: Groenenwoudsedijk 6, 3528 BG, Utrecht
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HAL Dag Tijd VRS actief / Inbound via Opbouw fase

7 t/m 12  DO 22.09. 07:00-22:00 VRS actief tussen 07:00-18:00  Reguliere opbouw 

   inbound via Utrechtse Bazaar

7 t/m 12 VR 23.09. 07:00-22:00 VRS actief tussen 07:00-18:00  Reguliere opbouw 

   inbound via Utrechtse Bazaar

7 t/m 12 ZA 24.09. 07:00-22:00 VRS actief tussen 07:00-18:00  Reguliere opbouw 

   inbound via Utrechtse Bazaar

7 t/m 12 ZO 25.09. 07:00-22:00 VRS actief tussen 07:00-18:00  Reguliere opbouw 

   inbound via Utrechtse Bazaar

7 t/m 12 MA 26.09. 07:00-18:00 VRS actief tussen 07:00-18:00  Alleen werkzaamheden op stand 

   inbound via Utrechtse Bazaar

HAL Dag Tijd VRS actief / Inbound via Show dagen

7 t/m 12 DI 27.09.  Nee 10:00-17:30

7 t/m 12 WO 28.09.  Nee 10:00-17:30

7 t/m 12 DO 29.09.  Nee 10:00-17:30

7 t/m 12 VR 30.09.  Nee 10:00-16:00

HAL Dag Tijd VRS actief / Inbound via Afbouw fase

7 t/m 12 VR 30.09. 16:00-23:00 Tussen 16:00-19:00 geen toegang  Alleen exposanten 

   (alleen exposanten).  Geen toegang voor standbouwers of leveranciers

   Daarna via Utrechtse Bazaar. Melden op P2 met exposanten pas voor toegang!

     > 3.5 T

7 t/m 12 ZA 01.10. 07:00-23:00 VRS actief tussen 07:00-18:00  Standbouw, geen zware en grote goederen 

   inbound via Utrechtse Bazaar Gelimiteerde hoeveelheid voertuigen

    On spot boeking niet mogelijk

7 t/m 12 ZO 02.10. 07:00-23:00 VRS actief tussen 07:00-12:00 Standbouw, geen zware en grote goederen 

   inbound via Utrechtse Bazaar

Een reservering kan gedaan worden via de volgende LINK vanaf 08-08-2022
 
Attentie:
• Bevestiging van de boeking of van de reservering zal binnen 2 werkdagen verstuurd worden
• Voor vragen kunt u contact opnemen met kantoor
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4. Logistiek  

Zware goederen:
Zware goederen dienen tijdens de vroege opbouw worden gelost en op de stand worden geplaatst om 
ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor alle logistieke activiteiten.
Daardoor is het belangrijk dat alle acties worden vastgelegd en afgestemd met de planning (DB SCHENKER). 
Tijdens de afbouw van de beurs zal het op dezelfde manier gaan. Alle zware goederen worden in de laatste 
fase van de afbouw verwijderd, elke uitzondering moet met de planning (DB SCHENKER) overlegd worden.

Leeg- en volgoed opslag:
Leeg- en volgoed dient tijdens de show van de stands verwijderd te zijn. DB SCHENKER zorgt voor de 
opslag van deze goederen tijdens de beurs. De goederen worden na afloop van de beurs afgeleverd. 

Er zijn 2 leveringsmogelijkheden:

• Volgende dag service:  Aflevering op 01.10.2022 tot 12:00 uur
• Priority service: Aflevering op 30.09.2022 tot 23:59 uur (max. 3cbm p. stuk)

Indien u tijdens de afbraakavond geen behoefte heeft aan uw leeggoed, raden wij u aan om de volgende 
dag te beginnen met het afbreken van de stand. Priority leeggoed wordt ter plaatse opgeslagen. 

Inleverschema voor leeg/volgoed:

• Uiterste datum: leeggoed 26.09.2022 – 12:00 uur
• Uiterste datum: volgoed 26.09.2022 – 17:00 uur
• Het eerder inleveren van leeg- en volgoed is te allen tijde mogelijk
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§ 1
The exhibition freight handling tariff is valid for all opera-tions and services undertaken on the 
Jaarberus utrecht by the official and exclusive forwarding agent of jaarbeurs Utrecht. This includes 
all on-site handling of freight and carrying out of all necessary formalities for both domestic and 
foreign shipments.

§ 2
The official tariff will form the basis for all invoices by the official forwarder. Prices shown are 
maximum rates, calculations 1 cbm = 300 kg, and excluding VAT. The forwarders commission / 
administration charges cover planning and supervisory work carried out by the forwarder
(i.e. arranging and holding available sufficient labour and equipment, etc.). Commission will be 
levied on the chargeable weight of the goods handled, or failing this a lumpsum will be charged 
based on the time and equipment used in carrying out an order.
Orders, which are placed 5 days prior to service day or more, are considered as pre-ordered.
For orders for empty packaging storage or storage of goods, which are placed after 12,00 a.m. on 
the last setting-up day, Schenker will charge a supplement of 50% on the applicable tariff because 
of the additional work involved. The same applies to orders placed at the correct time, but where, 
by the end of the normal setting-up period, the empty packaging or goods has not yet been made 
ready for collection by the client. The times involved shall be understood as the normal setting-up 
times outlined in the schedule of times and dates for the relevant event.
For ad-hoc forklift services we will charge a minimum of 1 hour and in general we are calculating in 
half-hour units.
It is possible to achieve lower prices regarding empties storage and equipment provision if there 
are a number of orders or consignments covering the same exhibition stand.
Office hours: Monday – Friday, 8am – 5pm. During build-up, breakdown and on-going exhibitions 
additional office hours according to requirements. Night time: 5pm – 8am

§ 3
To all our activities, the most recently filed version of the Dutch Forwarding Conditions 
(Nederlandse Expeditievoorwaarden) lodged by FENEX with the clerks of the District Courts of 
Amsterdam and Rotterdam apply. The terms and conditions have been provided to you before or at 
the close of the agreement and can optionally be sent to you again free of charge upon request. 
You can also read and download the terms and conditions via the website of FENEX under the 
heading “Nederlandse Expeditievoorwaarden”.

§ 4
Shipments can only be accepted on a Freight Prepaid basis up to “free arrival exhibition ground 
Amsterdam” for land shipments, “free arrival Amsterdam airport” for airfreight shipments and 
“free arrival seaport Rotterdam” for sea freight shipments. In order to ensure prompt delivery to 
stand it is imperative each individual package marked with exhibitor’s name, the name of the 
exhibition together with the hall and stand number.

§ 5
Official Forwarding Agent Contractual Responsibilities and Liabilities

The responsibility and liability for the freight ends once the goods have been delivered to the exhibitors 
stand, whether the exhibitor is present or not. In the absence of written instructions to the contrary, 
goods may be delivered to the stand commencing on the first day of the official build-up period.
The responsibility and liability for storage during the exhibition of empty packing materials and / or freight 
commence with collection of same from the exhibitors stand and ends when the material has been returned 
at the close of the exhibition. Under no circumstances are goods to be left in cases labelled for empty case 
storage. In such instances no liability can be accepted for such goods. Goods which are required to be
stored during the exhibition are to be separately declared and labelled as such.
The responsibility and liability for freight at the close of the exhibition commences with its collection from 
the stand during the official dismantling period whether the exhibitor is present or not.
The surrendering of documents by the exhibitor at the forwarders office and the acceptance of same does 
not constitute any admission responsibility or liability for freight which has not yet been collected from the 
stand.
As the liability of the forwarder is limited exhibitors are recommended to take out transport and storage 
insurance for their goods, details of such insurance can be obtained from the official forwarder. Insurance 
cover over the storage of empty packing materials can only be obtained on special request from the official 
forwarder.
The official forwarder cannot be held responsible for any verbal order or instructions given by the 
exhibitors directly to the labor force.

§ 6
The collection and storage of empty packing material is carried out by the official forwarder following 
receipt of a written order. The Building and Fire authorities do not allow the storage of empty packing 
materials in the exhibition halls. Should such materials be discovered following the end of the official 
build-up period, it will be removed by the official forwarder of jaarbeurs Utrecht at the exhibitors cost even 
in absence of an official order.
Empty cases are to be clearly labelled and suitably secured for removal before being handed over to the 
official forwarder for storage.

§ 7
All claims of whatever nature must be made in writing at the forwarders office immediately. Verbal claims 
alone cannot be accepted.

§ 8
Forwarder invoices are payable upon receipt. The customer is deemed to be default (without warning or 
other preliminary action being required) at the latest 10 days after receipt of invoice. In case of such 
default the forwarder is entitled to charge interest as per the Logistics Services Conditions.

§ 9
The sole place of performance for all contractual obligations is Rotterdam. The sole place of jurisdiction for 
the both parties in any lawsuit arising from such contracts is Rotterdam.

§ 10
This tariff takes effect as from the 1st January 2022 at which date all previous tariffs are deemed to be 
invalid.

5.  General Terms and Conditions

9



WAT WIE HOE

Logistiek – Zwaar goed (> 5 Ton) DB SCHENKER Email / Telefoon

Planning – On-site zwaar goed operatie DB SCHENKER Email / Telefoon

Logistiek (< 5 Ton, leeggoed/volgoed, douane) DB SCHENKER Email / Telefoon

Handling van Gas – on-site DB SCHENKER Email / Telefoon

Traffic – VRS DB SCHENKER Email / Telefoon

Grote toegangs deuren openen Jaarbeurs Telefoon

Speciale vragen/ Uitzonderingen Jaarbeurs Email 
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6. Plattegrond  

Uit richting  
Den Haag
Arnhem

Uit richting  
Amsterdam
‘s-Hertogenbosch
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Schenker Logistics Nederland B.V.

Fairs, Events & Special Logistics

Vestiging Jaarbeurs Utrecht
VanZijstweg 21
3521AB Utrecht

Telefoon: +31(0)30 410 0450
Sales: salesfairs.nl@dbschenker.com 

www.dbschenker.nl

7. Overzicht contacten  

Contacts:

Email:  service@jaarbeurs.nl

Phone:  +31(0)30 2952 999 

fairs.utrecht@dbschenker.com

+31 (0)30 4100 450

WAT WIE HOE

Logistiek – Zwaar goed (> 5 Ton) DB SCHENKER Email / Telefoon

Planning – On-site zwaar goed operatie DB SCHENKER Email / Telefoon

Logistiek (< 5 Ton, leeggoed/volgoed, douane) DB SCHENKER Email / Telefoon

Handling van Gas – on-site DB SCHENKER Email / Telefoon

Traffic – VRS DB SCHENKER Email / Telefoon

Grote toegangs deuren openen Jaarbeurs Telefoon

Speciale vragen/ Uitzonderingen Jaarbeurs Email 
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