
 

 
 
 
 
 
 
Geachte dames en heren standhouders, 
 
Graag willen wij uw aandacht vestigen op het volgende: 
 
Om schade aan de standbouwpanelen of het aluminium frame te voorkomen, dienen de volgende spelregels in acht te worden 
genomen: 
1) Het is niet toegestaan in de wanden te boren, te schroeven, te nieten en te spijkeren! 
2) Het is tevens niet toegestaan om op de wanden te schrijven met ballpoint, stiften, potloden e.d.! 
3) De wanden en de aluminium frames mogen niet beplakt worden met dubbelzijdig tape of andere 
bevestigingsmaterialen, indien deze bij verwijdering lijmresten achterlaten. Indien dit laatste toch het geval is, dienen de 
lijmresten door u zelf te worden verwijderd! 
 
Bij medewerkers van A-Booth kunt u informeren hoe items zonder schade achteraf aan de wanden te bevestigen zijn. Bij hen 
zijn tevens verschillende soorten tape, klittenband, schilderijhaken e.a verkrijgbaar. 
 
Eventuele schoonmaakkosten, die naderhand door ons gemaakt moeten worden voor het verwijderen van posters, tape, 
lijmresten e.a. zullen bij u in rekening worden gebracht a € 15,00 per item. Bij beschadigingen aan de wanden, zodanig dat 
deze niet meer te hergebruiken zijn, wordt de vervangingswaarde a € 37,00 per wand in rekening gebracht. 
 
Meerwerk cq. de schades onder € 115,00 worden verhoogd met € 25,00 administratiekosten. 
 
Meubilair 
Ook beschadiging of eventuele schoonmaakkosten van door de exposant gehuurd meubilair zal in rekening worden gebracht. 
Voor de vermissing van in gehuurde kastjes, balies, ed . achtergelaten spullen kan de organisatie en/ of verhuurder niet 
aansprakelijk worden gesteld. 
 
Wij vertrouwen op uw medewerking en wensen u een prettige en succesvolle beurs toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
A-Booth B.V. exhibition services 
 
 
 
 
Dear participant, 
 
We are kindly asking for your attention to the following: 
 
To avoid damages to the wall panels, you have to comply to the following rules: 

1) it is not allowed to drill, screw, nail or staple into the wall panels; 
2) it is not allowed to write on the wall panels (with ballpoint, pencil, felt-tips, etc.); 
3) please do not use any kind of fixing material that causes any damage to the wall panels and the aluminium sections 

(for example glue). 
 
Please ask for advice to avoid damage and unnecessary costs at any co-operator of A-Booth, present at the venue. They can 
provide fixing materials such as several types of tape, velcro, ‘painting hooks’, etc. as well. 
 
When fixing materials/ remainders have to be removed afterwards, the exhibitor will be charged for the cleaning costs. Cleaning 
costs are € 15,00 per item. The replacement value per wall panel is € 37,00.  
 
Additional work and/ or damages under € 115,00 will be raised with € 25,00 administration costs. 
 
Furniture 
Also the costs of repair or serious cleaning of hired furniture will be charged to the exhibitor. We are not responsible for the loss 
of equipment left in a furniture item. 
 
We thank you for your kind co-operation and wish you a pleasant and successful exhibition. 
 
With kind regards, 
A-Booth B.V. exhibition services 


