
SUPPLIERS INFOSHEET
Meer dan ooit is uw veiligheid één van onze hoogste prioriteiten. Onze events en eventlocaties stellen alles in het werk om 
de veiligste plek te creëren om elkaar te ontmoeten en zaken te doen. Uw gezondheid en welzijn zijn onze topprioriteit.

EASY VISIT,
SAFE VISIT

#ALLINTHISTOGETHER

  Standbouwers moeten zich vooraf registreren. Houd de logistieke mail voorafgaand 
 aan de beurs in de gaten waar en hoe u zich kunt registreren.

 Heeft u hoest-, nies- of koortsklachten? Blijf alstublieft thuis. U krijgt geen toegang tot de beurs.

 Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van timeslots tijdens op- en afbouw. 
 U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

 
 Ook tijdens op- en afbouw geldt te allen tijde 1,5 meter afstand.
  
 Iedere standbouwer maakt gebruikt van eigen gereedschap. In het geval van onderling 
 uitwisselen dient het gereedschap tussentijds gedesinfecteerd te worden.

 Bestellingen dienen vooraf via de webshop besteld te worden. Indien u toch ter plaatse 
 een bijbestelling wilt plaatsen kan deze enkel met pin of factuur betaald worden. 

 De locatie van de exposantenreceptie tijdens op- en afbouw is niet meer op de 
 bekende locatie. Ter plaatse wordt u naar de nieuwe locatie geleid.

 Gedurende de op- en afbouw dienen de gangpaden te allen tijde begaanbaar te blijven. 
 

 In uw stand moet er altijd 1,5 meter afstand gehouden kunnen worden tussen bezoekers en  
 standmedewerkers. Houd hier met de inrichting en de bouw rekening mee. Ook het aantal 
 mensen die uw stand bemannen moet hierop afgestemd worden.

 Indien u balies plaatst waar geen 1,5 meter afstand gewaarborgd is dient u 
 deze te voorzien  van een plexiglas scherm.

 Iedere stand ontvangt 1 flacon desinfecterende handgel. Wilt u meer flacons in uw stand plaatsen 
 dan zijn deze via de webshop of ter plaatse verkrijgbaar voor € 5,- per flacon.

 Er mag niets buiten de stands in de gangpaden geplaatst worden.

 In de webshop worden diverse artikelen aangeboden welke u in kunt zetten om 1,5 meter te    
 handhaven zoals meubilair, plexiglas schermen, persoonlijke beschermingsmiddelen, signing etc. 
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