
Eigen standbouw: toestemming tot 

bouw 
 

Voor alle exposanten met eigen standbouw is het verplicht het standontwerp ter 
beoordeling in te dienen bij onze partner Abraxys. Zij beoordelen of het ontwerp voldoet aan 
de Jaarbeurs standbouwvoorschriften en of het ontwerp geschikt is voor plaatsing op de 
door jou gehuurde locatie in de hal. Voor de beoordeling door Abraxys wordt voor stands 
kleiner dan 40m2 € 99,-  excl BTW per standontwerp in rekening gebracht. Voor stands vanaf 
40m2  wordt € 195,-  excl BTW per standontwerp in rekening gebracht. Deze tarieven 
zijn inclusief advies ter verbetering, indien jouw standontwerp nog niet voldoet aan de 
voorschriften.  

Om jouw standontwerp te kunnen beoordelen vragen we je de onderstaande documenten 
in te dienen: 

• Visual(s) van het standontwerp, inclusief een technische tekening met alle 
afmetingen 

• Risk assessment 🡪 graag toelichten hoe je zowel tijdens op- en afbouw als tijdens de 
beursdagen ervoor zorgt dat de veiligheid van zowel eigen personeel, andere 
standhouders, bezoekers en Jaarbeurs personeel altijd gewaarborgd is en er geen 
onnodige risico’s worden genomen. Denk hierbij aan het gebruik van goedgekeurde 
contactdozen, valbescherming, het veilig werken op hoogte, het gebruik van 
gecertificeerde ladders en heftrucks, het geven van veilige demonstraties en het 
afsluiten van relevante verzekeringen. Het is erg belangrijk de risico’s in kaart te 
hebben gebracht.  

• Method statement 🡪 Graag ontvangen wij een werkinstructieverklaring, ook wel een 
veilige werkwijzeverklaring of SWMS of een veilige werkprocedure genoemd. Deze 
maakt deel uit van een veiligheidsplan op de werkplek. Hierin moet o.a. opgenomen 
zijn wie de eindverantwoordelijke is, wat het op- en afbouwschema is, of en hoe er 
gebruikt wordt gemaakt van gevaarlijke stoffen, welke externe partijen 
werkzaamheden zullen verrichten op de stand en welke algemene 
veiligheidsmaatregelen je neemt.  

 

Deadline om het standontwerp te laten beoordelen is 31 augustus 2022. 

Upload bovenstaande documenten direct via deze link. 

De verplichte kosten per standontwerp voor het laten beoordelen van het eigen 
standontwerp dienen te worden betaald via 1 van onderstaande links:  

• Voor stands < 40 m2, € 99,- : gebruik deze link 

• Voor stands vanaf 40 m2, € 195,- : gebruik deze link 

https://www.abraxyseuro.online/kamper22upload
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Indien de gevraagde documenten later dan 31 augustus 2022 worden aangeleverd, hanteert 
Abraxys een standaard fee van € 300,- (i.p.v. € 99,- / € 195,- ) ongeacht het aantal M2.. Prijzen 
zijn excl. BTW. 

 

Standbouw voorschriften 
Om een veilige en vlekkeloze opbouw te garanderen gelden onderstaande Jaarbeurs 
standbouwvoorschriften voor het plaatsen van eigen standbouw. Houd bij het ontwerpen 
van de stand rekening met deze voorschriften, zodat je later niet voor verrassingen komt te 
staan.  

• Standaard wandhoogte is 2,50 meter 

• Objecten hoger dan 2,50 meter zijn zonder goedkeuring toegestaan, vanaf 1 meter 
vanaf de zij- of achterwand, met inachtneming van de maximale bouwhoogte op de 
desbetreffende stand locatie 

• Elke open gangpadzijde van een stand locatie mag voor maximaal 5 meter breed 
worden dicht gebouwd. Open gangpadzijdes van minder dan 10 meter breed mogen 
voor maximaal 50% worden dicht gebouwd 

• Hangende eyecatcher/banner / trussconstructie zijn toegestaan op minimaal 1 meter 
afstand van de standgrenzen, met inachtneming van de maximale bouwhoogte op de 
desbetreffende stand locatie. 

• Eigen logo’s en reclame-uitingen zijn niet toegestaan op wanden of staande 
trussconstructies hoger dan 2,50 gericht op buurstands (ook niet bij 1 meter afstand) 

• Gangpad overschrijdende standbouw is niet toegestaan 

• Brandslanghaspel binnen de stand locatie moeten te allen tijde toegankelijk zijn (ook 
buiten openingstijden beurs) 

• Bij alle standtypen geldt dat de vloer van de stand locatie bedekt dient te zijn. 

Meer informatie is beschikbaar in het “Handboek Veilig Werken” beschikbaar op deze 
pagina. 
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