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1. Voorwoord 

 

Beste exposant, 

 

Fijn dat je deelneemt aan de Bouwcenter Expo 2022 die plaatsvindt op dinsdag 25 en 

woensdag 26 januari 2022. Hét evenement waar je kennis kunt delen met potentiële klanten 

en medewerkers van Bouwcenter, in contact kunt komen met collega’s en relaties en op de 

hoogte wordt gebracht van de laatste ontwikkelingen en toekomstplannen. Een uniek 

netwerkevent. En zoals het er nu naar uit zit zonder (veel) coronarestricties. 

 

Om de voorbereiding en de expo zo soepel mogelijk te laten verlopen, ontvang je een 

handboek met de informatie en do’s en don’ts. Met grote zorg hebben wij de voorzieningen en 

faciliteiten voor je samengesteld en in dit exposantenhandboek beschreven. Op deze manier 

kun jij je als exposant zo optimaal mogelijk voorbereiden én profileren op dit event. 

 

Wij wensen je veel succes bij de voorbereidingen voor de Bouwcenter Expo 2022 en staan je  

graag met raad en daad bij! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Bouwcenter Expo 

 

2. Organisatie en contactgegevens 

 

Contactpersoon voor de Bouwcenter Expo 2022 is Nicole Loeffen. Zij werkt voor D&B 

Eventmarketing, een organisatiebureau dat merken tot leven brengt. Met hen willen wij de 

Bouwcenter Expo 2022 naar een hoger level brengen. Het aanmeld- en het bestelformulier zal 

door Nicole worden ingenomen en worden verwerkt. Zij is ook het aanspreekpunt voor alle 

praktische zaken. 

Nicole Loeffen 

nicole@db-eventmarketing.nl 

 

3. Locatie en data 

 

De Bouwcenter Expo 2022 vindt plaats in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. 

Adresgegevens:  Tractieweg 41 

3534 AP Utrecht 

Tel: 030-6026900 

  

De Bouwcenter Expo 2022 vindt plaats op dinsdag 25 en woensdag 26 januari 2022. In 

verband met de voorbereidingen voor je stand, gelden de volgende deadlines: 

01-10-2021   -deadline inschrijving beurs 

03-12-2021   -deadline aanleveren bestelformulier standinrichting 

03-12-2021   -deadline aanleveren printklaar printbestand  

(het stramien hiervoor ontvang je na je definitieve inschrijving  

aan de hand van het gekozen formaat stand) 

  

  

mailto:nicole@db-eventmarketing.nl
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Het programma in de week van de expo ziet er als volgt uit: 

Zondag 23 januari 2022 opbouw- en aanlevermogelijkheid  

exposanten 07.00 – 17.00 uur 

Maandag 24 januari 2022 opbouw- en aanlevermogelijkheid  

  exposanten 07.00 – 20.00 uur 

Dinsdag 25 januari 2022 openingsmoment (iedereen wordt verwacht) 09.30 – 09.45 uur  

  beurs open 13.00 – 20.00 uur 

Woensdag 26 januari 2022 beurs open 13.00 – 20.00 uur  

  afbouw stands en leeg opleveren 21.15 – 24.00 uur 

Donderdag 27 januari 2022 afbouw stands en leeg opleveren 10.00 – 17.00 uur 

 

4. Facturatie 

 

Voorafgaand aan de beurs ontvang je de factuur voor de huur van de stand of vrije 

vloeroppervlakte, inclusief de kosten voor eventuele bijbestellingen. Deze factuur dient binnen 

14 dagen en uiterlijk 7 januari 2022 te zijn voldaan. 

 

5. Plattegrond, standaard standbouw en standbouwpakket 

 

Bouwcenter zorgt voor de indeling van de plattegrond. Dit wordt bepaald door de volgorde van 

inschrijving en uiteraard houden we zoveel mogelijk rekening met jouw wensen en eventuele 

demo’s. Let op vol = vol.  

 

De basisstand die je via de organisatie hebt gehuurd, beschikt afhankelijk van je keuze over de 

volgende onderdelen: 

 

-  een witte achterwand van 2, 3, 4 of 6 meter  en een tussenwand van 3 meter 

-  afhankelijk van de achterwandbreedte 2, 3, 4 of 6 spots op de achterwand 

-  standnummeraanduiding 

-  algemene verlichting vanuit plafond hal 

- stroompunt 1000 watt met 3 vrije aansluitingen 230V 

-  1 witte afsluitbare balie met schap (1000mm h x 1000mm b x 500mm d) incl. fc-logo 

- 1, 2 of 4 witte kunststof krukken met statafel en eventueel een brugtafel (type L) 

- internet via WIFI 

- geen vloerbedekking  

 

Voor optionele bijbestellingen, zoals extra meubilair of prints op de wand, zie het 

bestelformulier. 

 

Montage aan de wand: 

Het is mogelijk om aan de achterwand items te monteren. Indien u dit wenst, dient u dit 

voorafgaand aan de organisatie aan te geven op het bestelformulier. U ontvangt dan een 

stramien ten behoeve van de montagevoorschriften. Houdt u hierbij ook rekening met de 

opmaak van de wand. Uw wand is per strekkende meter opgebouwd uit een paneel. Per paneel 

bedraagt de toeslag €. 75,00, ongeachte de grootte van montage, aangezien het paneel 

daarna niet meer kan worden ingezet. 

 

Het plaatsen van extra banners in je stand is niet toegestaan. Wij verzoeken je alle gewenste 

uitingen te verwerken in de opmaak van de achterwand. 

Het is eveneens niet toegestaan om buiten (zowel in de hoogte als breedte en diepte) de door 

de exposant gehuurde standformaat items te plaatsen en naast de achterwand items te 

plaatsen die voor de achterburen een nadelig zicht opleveren.  
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Impressie standbouw: 

 

         2 x 2 (Type XS)                       3 x 3  (Type S)           

  

                     
       

 

 

 

3 x 4  (Type M)      3 x 6  (Type L)   

   

       
    

 

Wens je aanvullende bestellingen te plaatsen zoals een scherm, brochurehouder of ander 

meubilair of extra belettering van meubilair, dan bieden wij daarvoor diverse mogelijkheden. 

In de bijlage vind je een bestelformulier voor aanvullende standinrichting voor de basisstand. 

Dit formulier dient uiterlijk 3 december 2021 te zijn ontvangen bij Bouwcenter via 

nicole@db-eventmarketing.nl. De kosten voor deze bijbestellingen krijg je na het verstrijken 

van de deadline gefactureerd. Heb je aanvullende wensen die niet op dit formulier staan, dan 

verzoeken wij je contact met Nicole op te nemen. 

 

6. Opmaak achterwand (en meubilair) 

 

Door middel van het stramien dat je ontvangt na je definitieve inschrijving, kun je zelf zorg 

dragen voor de opmaak van de full color achterwand, via je eigen organisatie dan wel 

vormgever.  

 

Ben je echter niet in de gelegenheid om de opmaak van de achterwand zelf te verzorgen (of 

via je vormgever), dan kun je voor een opmaak bij D&B Eventmarketing terecht. Neem 

hiervoor contact op met Nicole via nicole@db-eventmarketing.nl. Zie het bestelformulier voor 

de kosten hiervan. 

 

  

mailto:nicole@db-eventmarketing.nl
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7. Demo’s 

 

Demo’s op de stand zijn toegestaan, wel in overleg met Bouwcenter. Dit om eventuele overlast 

richting andere exposanten te voorkomen. Je dient op het inschrijfformulier aan te geven wat 

je voornemens bent te gaan doen en wanneer. Indien dit nog niet bekend is, dan dient deze 

informatie uiterlijk 3 december 2021 te worden doorgegeven. Na ontvangst zal de organisatie 

de wensen naast elkaar leggen en terugkomen met schriftelijk goedkeuring of gemotiveerde 

afkeuring, waarbij eventuele aanpassingen zijn vermeld. 

 

8. Catering 

 

Op diverse locaties in de Werkspoorkathedraal kun je terecht voor een hapje en een drankje. 

De catering wordt aangeboden door Bouwcenter.  

 

9. Eigendommen deelnemers 

 

Wij willen je erop attenderen ervoor te zorgen dat er geen kostbare materialen onbeheerd 

worden achtergelaten. De organisatie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor 

beschadigingen, verliezen en/of diefstal. De basisstand beschikt over een afsluitbare balie. 

 

10. Communicatiemiddelen 

 

Je eigen communicatiemiddelen zijn een buitengewoon sterke manier om veel en goed publiek 

naar het evenement te trekken. Daarom maken wij het je zo eenvoudig mogelijk om bij te 

dragen aan de communicatiecampagne: 

 

-  je ontvangt een digitale banner met het logo van Bouwcenter Expo 2022 om in je eigen 

communicatiemiddelen (website, advertenties, etc.) te plaatsen. 

 

11. Website  

 

Op de website www.bouwcenterexpo.nl zal meer informatie over de beurs komen te staan 

zodra deze bekend is.   

 

  

http://www.bouwcenterexpo.nl/
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12. Logistiek 

 

Standmateriaal dient rechtstreeks op het beursterrein in Utrecht aangeleverd te worden. Dit 

kan tijdens de opbouwdagen op zondag 23 en maandag 24 januari 2022 tussen 07.00 en 

17.00 uur. 

 

Afleveradres: 

Werkspoorkathedraal 

Tractieweg 41 

3435 AP UTRECHT 

 

 
*  Locatie om te lossen voor opbouw en laden bij afbouw. Bereikbaar via de Tractieweg. 

Toegankelijk voor pompwagens en heftrucks. Groot parkeerterrein met een grote 

deurpartij.  

P Parkeerterrein voor exposanten tijdens de openingsdagen van de Bouwcenter Expo. 

Minder dan 5 minuten loopafstand van de Werkspoorkathedraal. Het parkeerterrein 

naast de locatie wordt gebruikt voor de beursbezoekers.  

 

Alle materialen en pallets die worden gebracht tijdens de opbouw, dienen te zijn voorzien van 

naam en standnummer en dienen in de desbetreffende standruimte te worden gezet! 

Belangrijk dat de aanwijzingen van de verkeersregelaars en medewerkers gevolgd worden 

13. Opbouw 

 

Opbouwen is mogelijk op zondag 23 en maandag 24 januari 2022. Bij aankomst wordt de 

stand opgeleverd aan de verantwoordelijke van de stand. Er zijn een naam, handtekening, 

emailadres en mobiel telefoonnummer nodig voor oplevering. Wanneer er wensen zijn 

doorgegeven voor het bevestigen van materialen aan de standwanden zal dit ook tijdens de 

oplevering besproken worden. Belangrijk dat hier iemand aanwezig is die Nederlands of Engels 

spreekt.  

 

Maandag 24 januari 2022 is tot 20.00 uur de tijd om op te bouwen op de beursvloer. 

Dinsdagochtend voor de opening wordt de beursvloer nog een laatste keer schoongemaakt. De 
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eigen stand dien je zelf schoon te maken en afval af te voeren in de daarvoor aangegeven 

containers. Om 09.30 uur word je verwacht bij de opening van de beurs. 

 

Tijdens de op- en afbouwdagen wordt er om 12.30 uur een lunch verzorgd inclusief drinken. 

Verder zijn er de hele dag koffie, thee en diverse versnaperingen kosteloos aanwezig. Wanneer 

je gebruik wil maken van de lunch, geef dit dan aan op het bestelformulier.  

 

14. Opslag 

 

Er is geen mogelijkheid voor opslag van materialen die overblijven na de opbouw en/of 

nodig zijn voor de afbouw. Ons nadrukkelijke verzoek deze mee terug te nemen of op te slaan 

in eigen vervoersmiddelen.  

15. Afbouw 

 

Woensdag 26 januari 2022 is er vanaf 21.15 uur gelegenheid af te bouwen. Voor de start van 

de afbouw word er een seintje gegeven door de organisatie. Daarnaast is het mogelijk 

donderdag  27 januari van 07.00 – 10.00 uur af te bouwen voor diegenen met eigen 

standbouw (kale huur standvloer). De gehuurde basisstand dient op woensdagavond te zijn 

leeggehaald en in originele staat te zijn opgeleverd. Tegels en overige materialen die aan 

de standwanden zijn gemonteerd, dienen bij de afbouw verwijderd te worden van de 

standwanden. Je dient zelf te zorgen voor het afvoeren van (verpakkings-)materialen en 

standinrichting. Het eigen afval kan worden afgevoerd in de daarvoor aangegeven containers. 

Wanneer de afbouw gereed is dient er weer een oplevering plaats te vinden met de organisatie 

en wordt er weer getekend voor oplevering.  

16. Covid-19 

 

Uiteraard volgen wij de Covid-19 ontwikkelingen op de voet. Wij kunnen ons voorstellen dat 

het onzekerheid creëert rondom de beurs en dat er vragen zijn over eventuele restricties. De 

laatste berichtgeving is, is een volledige loslaten van alle maatregelen in november.  

Wij verwachten dan ook dat de beurs in januari gewoon doorgang kan vinden.  

 

Indien het niet mogelijk is vanwege de overheidsmaatregelen om de Bouwcenter Expo 2022 

door te laten gaan, wordt deze verplaatst naar januari 2023. Dit gaat dan om overmacht en 

wij zullen er dan alles aan doen om het kosteloos te verplaatsen. Uiteraard nemen wij jullie 

dan mee in onze besluitvorming.  

 

Bouwcenter wenst je succes met de voorbereidingen en een geslaagde beurs! 


