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Beste standhouder, 
 
Van harte welkom als standhouder op BusVision op 11 oktober 2018 in Expo Houten. Hierbij 
presenteren wij het standhoudershandboek met alle informatie voor een optimale 
beursdeelname, zodat we de beurs met elkaar tot een succes kunnen maken. Mocht u na 
het lezen van dit handboek nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij. 
 
BEURSORGANISATIE 
Martijn Peeters - Project Manager  
+31 (0) 76 303 0372 
+31 (0) 6 1829 9486 
martijn.peeters@promedia.nl 
 
 
Datum 11 oktober 2018 

Locatie Expo Houten - HAL 2 
Meidoornkade 24 
3992 AE Houten 

Opbouw eigen standbouw 09 oktober van 13:00 tot 17:00 
10 oktober van 07:00 tot 17:00 
11 oktober van 07:00 tot 08:00 

Inrichten standaard standbouw 10 oktober van 13:00 tot 17:00 
11 oktober van 07:00 tot 08:00 

Leeghalen standaard standbouw 11 oktober van 19:00 tot 20:00 
12 oktober van 08:00 tot 12:00 

Afbouw eigen standbouw 11 oktober van 19:00 tot 23:00 
12 oktober van 08:00 tot 18:00 

Openingstijden bezoekers 11 oktober van 09:00 tot 19:00 
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1. Eigen Standbouw 
Stands met onderstaande kenmerken dienen op dinsdag 9 oktober en / of woensdag 10 
oktober opgebouwd te worden: 
- Eigen standbouw en/of eigen meubilair 
- Meer dan 2 computers 
- Grote apparaten 
 
STAND 
De stand moet donderdag 11 oktober 2018 uiterlijk om 08:00 uur klaar zijn. 
 
Opbouwen op donderdagochtend voor 08:00 is alleen mogelijk voor stands met uitsluitend 
een eigen achterwand of roll-banners. 
 
1.1 MINIMALE STANDBOUWEISEN 
Bij eigen standbouw bent u verplicht een standontwerp in te dienen bij de beursorganisatie 
(uiterlijk 31 augustus 2018). Elke exposant is verplicht scheidingswanden te plaatsen. Het 
aantal wanden is afhankelijk van het type locatie. Voor een rijlocatie zijn 3 wanden verplicht 
(1 achterwand en 2 zijwanden). Voor een hoeklocatie zijn 2 wanden verplicht (1 achterwand 
en 1 zijwand) en voor een koplocatie is enkel een achterwand verplicht. Wanden moeten 
een minimale hoogte hebben van 2,50 meter. U kunt géén gebruik maken van de 
achterwand en/of zijwand(en) van uw buurstand(s). Bij een eilandlocatie is er geen 
verplichting tot het plaatsen van wanden.  
 
1.2 HOOGTE 
De voorgeschreven hoogte van wanden en objecten in uw stand is 2,50 meter. Hoger 
bouwen dan 2,50 meter is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de organisatie. 
Houd u in uw ontwerp rekening met de maximale hoogte van de hal op de door u gehuurde 
standlocatie. Wanden hoger dan 2,50 meter dienen aan beide zijden netjes afgewerkt te zijn. 
Op de achterzijde van uw wand(en) is het niet toegestaan uw logo te plaatsen tenzij u 
hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de organisatie. Als u in uw stand een object wilt 
plaatsen hoger dan 2,50 meter, geldt hier de regel dat dit object minimaal 1 meter vanaf de 
wanden met uw buurstand(s) geplaatst is. Plaatsing binnen 1 meter vanaf de wanden met 
de buurstand(s) is enkel mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de organisatie.  
 
1.3 WANDEN 
Deelnemers met een eiland- of kopstand komen soms wandruimte tekort. Het is niet 
toegestaan extra wandruimte te creëren door langs het gangpad een wand te zetten. Andere 
exposanten en bezoekers worden dan namelijk geconfronteerd met uitzicht op een blinde 
wand. Mocht u wandruimte tekort komen, dan kunt u binnen uw standruimte extra wandjes 
maken op 1 meter binnen de rooilijn van uw stand. Zo houdt uw stand een open karakter.  
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N.B.: Elke gangpadzijde van een standlocatie mag voor maximaal 50% worden 
dichtgebouwd, met een maximum van 5 meter. 
 
1.4 ELEKTRA  
Vrije meters bestemd voor eigen standbouw zijn exclusief elektra aansluitingen. Voor het 
bestellen van elektra aansluitingen, neem contact op met de beursorganisatie. 
 
Op het exposanten portal kunt u een rasterplattegrond terugvinden waarop u de benodigde 
water- en elektra aansluitingen kunt aangeven. 
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2. Standaard standbouw 
Standaard standbouw kan op woensdag 10 oktober 2018 vanaf 13:00 uur ingericht 
worden. Achterwanden, tapijt, elektriciteit en verlichting zijn inbegrepen bij de stand. 
Hieronder vindt u meer informatie over de voorzieningen en specificaties van de standaard 
standbouwpakketten. 
  
2.1 STANDBOUW 
De zij- en achterwanden van de stand bestaan uit witte panelen.  
De achterwand wordt voorzien van uw bedrijfslogo. De panelen zijn niet geschikt om op te 
schrijven, in te boren of in te spijkeren. Een alternatief is om een stalen ophangdraad te 
gebruiken. Beschadigde panelen dienen te worden vergoed door de exposant.  
  
2.2 TAPIJT 
De standaard stands worden voorzien van naadvilttapijt. Er is een breed scala aan kleuren 
beschikbaar. De stalenkaart kunt u terugvinden op het exposanten portal. 
 

 
 
2.3 ELEKTRA  
Elke standaard stand beschikt over een stroomaansluiting van 230V met een vermogen van 
3 kWh. Voor het bestellen van extra elektra-aansluitingen, neem contact op met de 
beursorganisatie. 
 
2.4 VERLICHTING 
Elke standaard stand is voorzien van pendelspots. Het aantal spots is afhankelijk van de 
standgrootte. Wilt u iets speciaals laten uitlichten? Dit is mogelijk door middel van spots op 
trussvoeten. Voor meer informatie, neem contact op met de beursorganisatie. 
 
 
 
  

BusVision 2018 Standhouders Handboek - Copyright ProMedia Europoint 2018  

6 

http://www.busvision.nl/exposanten-portal/


 

2.5 MEUBELPAKKET 
In het deelnamepakket is meubilair inbegrepen. Voor uw pakket, raadpleeg onderstaande 
tabel. Dit meubilair wordt voor u ingehuurd door de beursorganisatie. Voor aanvullend 
meubilair of wilt u zelf u keuze maken uit de meubelbrochure, neem contact op met de 
beursorganisatie. 

 
Pakket Meubilair 

Entry Statafel met 2 krukken of keuze uit meubilair brochure t.w.v. € 125,-  

Medium Statafel met 2 krukken, balie of keuze uit meubilair brochure t.w.v. € 200,-  

Large  Keuze uit meubilair brochure t.w.v. € 400,- 

Extra Large Keuze uit meubilair brochure t.w.v. € 600,- 

 
Impressie Basismeubilair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 STANDMEDEWERKERS EN CATERING 
Inbegrepen in uw deelnamepakket zitten standhoudersbadges naar grootte van het 
standpakket. Catering voor standbemanning is inbegrepen. Extra badges kunnen worden 
afgenomen via de beursorganisatie. 
 

Pakket Entry Medium Large Extra large 

Badges 2 3 4 8 
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3. Algemene Standinformatie 
3.1 ELEKTRA  
Elektriciteitsaansluitingen zijn te bestellen bij de beursorganisatie. Er mogen geen 
veranderingen en/of aanpassingen worden gedaan op de reeds aangelegde 
bekabelingen/bedradingen. Een standaard stroomaansluiting van 230V met een vermogen 
van 3 kWh is inclusief een 2-voudige contactdoos. Voor het bestellen van standaard of 
zwaardere elektra-aansluitingen, neemt u contact op met de beursorganisatie. 
 
3.2 WATERAANSLUITING 
Water aan- en afvoer zijn te bestellen bij de beursorganisatie. Voor tarieven en 
mogelijkheden neemt u contact op met de beursorganisatie. 
 
3.3 RIGGING 
Ophangpunten zijn op aanvraag. Neemt u contact op met de beursorganisatie. 
 
3.4 INTERNET 
Bij Expo Houten kunt u gebruik maken van de vrije WiFi. Mocht u behoefte hebben aan een 
vaste internetverbinding, neemt u contact op met de beursorganisatie. 
 
3.5 MEUBILAIR 
U kunt bij ons uw standmeubilair inhuren. De meubelbrochure is via de exposantenportal te 
bekijken en te downloaden.  Voor meer informatie neemt u contact op met de 
beursorganisatie. 
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3.6 FULL COLOR WANDEN 
Om uw stand er uit te laten springen kunt u gebruik maken van full color wanden.  
Om het mooiste resultaat te behalen, maken wij hiervoor gebruik van full-color prints op 
doek, wat gespannen wordt in een frame. Zo is de print altijd strak en ononderbroken. Het 
doek (exclusief frame) is uw eigendom en kunt u na afloop van de beurs hergebruiken. 
Kosten hiervoor bedragen € 90,- per m² exclusief design. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de beursorganisatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 VOORWAARDEN STANDPRESENTATIE 
Zijden van de stand die aan het gangpad grenzen mogen niet dicht worden gebouwd. 
Minimaal 50% van de gangpad-zijde van de stand dient open te zijn. Alle presentaties 
dienen binnen de eigen standruimte te staan, de gangpaden moeten vrij blijven. Het is niet 
toegestaan om producten en/of reclame uitingen buiten de vastgestelde standruimte te 
exposeren, mits uitdrukkelijk anders afgesproken met de beursorganisatie. 
 
Het is de standhouders niet toegestaan, buiten de eigen stand, in en rondom 
promotiemateriaal uit te reiken of op andere wijze reclame te maken, dan wel aandacht voor 
het bedrijf, bedrijfsactiviteiten of andere producten te trekken, mits uitdrukkelijk anders 
afgesproken met de beursorganisatie. 
 
De brandhaspels dienen altijd vrij toegankelijk en zichtbaar te zijn. Nooduitgangen dienen te 
allen tijde vrij te blijven, zowel aan de binnen- als buitenzijde.  
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3.8 CATERING OP UW STAND 
Het is mogelijk om voor op uw stand een koelkast en koffiezetapparaat mee te brengen of in 
te huren. Zo kunt u uw klanten op uw eigen stand wat te drinken aanbieden. Indien u 
uitgebreide catering wil aanbieden op uw stand kunnen wij u in contact brengen met de 
cateraar Vermaat. Bespreek de mogelijkheden met de beursorganisatie. 
 
Maakt u gebruik van een andere cateraar dan Vermaat, vul dan het formulier in wat u kunt 
terugvinden op het exposanten portal.  
 
3.9 REGISTRATIE STANDMEDEWERKERS/BEZOEKERS 
De link voor de exposantenregistratie en de aparte link voor de persoonlijke uitnodiging voor 
bezoekers ontvang u na opening van de registratie.  
 
3.10 BEURSPLATTEGROND EN STANDNUMMER 
Bij het indelen van de beursplattegrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw 
individuele wensen. De exacte locaties en afmetingen van de stands zijn op de vloer 
gemarkeerd. Eind september is de definitieve beursplattegrond met uw standnummer 
beschikbaar. De beursplattegrond is downloadbaar op de exposantenportal via het 
exposanten portal.   
 
3.11 GELUIDSVOLUME 
Het geluidsniveau van een audiovisuele presentatie mag de omliggende stands geen 
geluidshinder opleveren. 
 
3.12 STANDSCHOONMAAK 
Het éénmalig schoonmaken van uw stand voorafgaand aan de beurs kunt u afnemen via de 
organisatie.  
 
3.13 VERZEKERING 
Standmateriaal, standinrichting en verpakkingsmateriaal in het gebouw van Expo Houten 
zijn voor kosten en risico van de standhouder. Standhouders zijn verplicht hun stand, 
standbouw, standinrichting en verpakkingsmateriaal te verzekeren tegen wettelijke 
aansprakelijkheid alsmede tegen schade, diefstal en dergelijke voor de duur van de beurs 
en de duur van opbouw en demontage periode. Het inschrijfformulier van de beurs voor het 
huren van vierkante meters in een van de ruimtes van Expo Houten ontslaat de standhouder 
niet van zijn plicht zich deugdelijk te verzekeren. Expo Houten en de beurs kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of andere malversatie dan ook. Wij 
adviseren standhouders gebruik te maken van specifiek voor exposities ontwikkelde 
verzekeringsmogelijkheden. 
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4. Logistiek 
 
4.1 OP- EN AFBOUW 
Gedurende de op- en afbouw van de beurs kunt u uw materialen lossen en laden via de 
transportdeur van Hal 1A. Na het lossen/laden van uw materialen dient u uw voertuig naar 
het parkeerterrein te verplaatsen zodat anderen na u de ruimte hebben om te lossen/laden 
en op deze wijze opstoppingen te voorkomen. Laden en lossen tijdens de beurs is niet 
toegestaan. 
 
4.2 NOODDEUREN  
De nooddeuren mogen niet gebruikt worden voor aan- en afvoer tijdens het evenement. 
Zodra deze worden geopend, gaat er een zeer luid alarm af.  
 
4.3 MATERIALEN 
Wanneer u materialen bij Expo Houten wil laten afleveren, neem dan van tevoren contact op 
met de organisatie voor de mogelijkheden.  
 
4.4 AFVAL  
Afval op de beursvloer dient u zelf te verwijderen. Indien u gebruik wil maken van de 
afvalverwijderingsservice kunt u contact opnemen met de organisatie. 
 
4.5 PLAATSING VOERTUIGEN 
Wanneer u voertuigen tentoonstelt in de hal, dient u rekening te houden met de maximale 
vloerbelasting van 2.000 kg/m2. Daarnaast mogen voertuigen maximaal 5 liter brandstof in 
de tank bevatten. Geef de plaatsing van voertuigen altijd door aan de organisatie.  
 
4.6 ROUTE EN PARKEREN 
De routebeschrijving kunt u vinden via deze link van Expo Houten.  
Bij Expo Houten is voldoende gratis parkeergelegenheid.  
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5. Publiciteit 
 
5.1 BUSVISION.NL  
Op www.busvision.nl publiceren wij al het beursnieuws, reacties, video's en een fotoverslag. 
De evenementenwebsite wordt op OvPro.nl gepromoot door middel van een widget op de 
homepage, een banner en in de nieuwsbrieven. Alle artikelen, video’s etc. zullen blijvend op 
OvPro.nl beschikbaar blijven. Deelnemende standhouders krijgen een licentie om de 
gemaakte mediaproducties via eigen mediakanalen te verspreiden. 
 
Mediapartnerschappen met andere vakmedia zijn mogelijk. Deze media kunnen zich 
wenden tot ons en een potentiële samenwerking aangaan.  
 
5.3 BEDRIJFSPROFIEL OP BUSVISION.NL 
Uw logo en bedrijfsprofiel inclusief contactgegevens en website worden ter promotie op 
busvision.nl geplaatst. De bedrijfsinformatie kunt u digitaal bij ons aanleveren via dit 
bedrijfsinformatie formulier. Het hoge resolutie logo mailt u naar Martijn Peeters via 
martijn.peeters@promedia.nl  
 
5.3 BEURSCATALOGUS 
Elke exposant krijgt een vermelding in de beurscatalogus met  een URL. Het is mogelijk om 
extra ruimte in de beurscatalogus af te nemen voor een advertentie via de organisatie. 
 
Al het beeldmateriaal moet in EPS of PDF worden aangeleverd met een resolutie van 
minimaal 300 dpi.  
 
5.4 ARTIKEL OP BUSVISION.NL 
BusVision 2018 biedt exposanten de mogelijkheid om voorafgaand aan de beurs eenmalig 
nieuws te publiceren op busvision.nl. Voor de voorwaarden en aanleverspecificaties van de 
artikelen, zie het exposanten portal.   
 
5.5 VIDEO INTERVIEW 
Het redactioneel team van OVPro.nl zal op de beurs aanwezig zijn om verslag te doen van 
het evenement. Het is mogelijk om een interview te reserveren. U krijgt dan gegarandeerd 
een eigen nieuwsartikel op OVPro.nl met video interview. Voor meer informatie neemt u 
contact op met Jasper Rodenhuis via jasper.rodenhuis@promedia.nl  
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6. Algemene Informatie 
 
6.1 WORKSHOPS 
Het is mogelijk om een workshop te verzorgen tijdens BusVision 2018. Tussen twee 
workshops door is er tijd ingepland voor het wisselen van spreker, presentatie en publiek. 
Zorg dat uw workshop niet uitloopt, zodat de volgende spreker voldoende tijd heeft om de 
volgende workshop klaar te zetten. Laptop, beamer en scherm zijn aanwezig. In grote 
workshopruimtes is tevens geluidsversterking aanwezig. Om een workshop af te nemen of 
voor speciale verzoeken neemt u contact op met de beursorganisatie. 
 
6.2 NETWERKDINER 
Als standhouder bent u van harte welkom op het netwerkdiner. Een ticket voor het 
netwerkdiner is te boeken tijdens de online standhoudersregistratie voor € 75,- en omvat: 

● Toegang tot het diner 

● Netwerkborrel 

● Dinerbuffet 

Ook is er de mogelijkheid om kaarten voor uw klanten af te nemen. Neem voor meer 
informatie contact op met de beursorganisatie.  
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6.3 HAAL MEER UIT UW BEURSDEELNAME 
 

● Meubilair: van mooie bank als eyecatcher tot praktische balie, vraag naar de 
meubelbrochure 

● Full-color wanden: bestickerd of geprint op herbruikbaar doek in frame: vanaf € 75,- 
/ m²  

● Verlichting: spots op trussframe met grondplaat: op aanvraag 
● Advertentie in beurscatalogus: A6 v.a. € 165,- of A5 v.a. € 295,-  
● Vloersticker: 2 x 1 meter met uw reclame: € 395,- 
● TV, LCD of Plasma-scherm op standaard: v.a. € 249,- 
● Promolicentie voor het promoten en samplen buiten uw stand: vanaf € 199,- per 

persoon  
● Item of voertuig bij entree: € 795,-  
● Workshop.: € 695,- / 45 minuten 
● Sponsoring: v.a. € 1.475,- 
● Stroom: vanaf € 89,- per 230V / 3 kWh 
● Laat uw relaties en medewerkers weten dat u deel neemt aan BusVision 2018 en 

gebruik de BusVision 2018 banner in uw e-mailcommunicatie en op uw website (de 
mediakit vindt u terug op het exposanten portal). 

● Volg het laatste nieuws via sociale media: #BusVision2018 
● Denk verder aan brochures, visitekaartjes, een aantrekkelijke bedrijfspresentatie en 

een aantrekkelijke stand 
● Middels entertainment op uw stand trekt u de aandacht van bezoekers, denk bijv. 

aan een goochelaar, een fotograaf of een raad- of winactie: informeer bij Jasper 
Rodenhuis naar de mogelijkheden 

● Nodig uw relaties uit via uw unieke registratielink 
● Lever tijdig uw artikel voor op www.busvision.nl aan via het exposanten portal.  

 
Voor meer informatie en het bestellen van aanvullende items kunt u contact opnemen met:  
 
Martijn Peeters - Project Manager Jasper Rodenhuis - Sales Manager  
+31 (0) 6 2784 1198 +31 (0) 6 8104 3666
martijn.peeters@promedia.nl jasper.rodenhuis@promedia.nl   
 

DEADLINES 

Stuur uw standplan voor goedkeuring naar de organisatie, indien van toepassing (uiterlijk 31 augustus 2018) 

Aanleveren bedrijfsprofiel, bedrijfsgegevens en logo (zo snel mogelijk) 

Doorgeven meubilair en tapijt-keuze (uiterlijk 31 augustus 2018) 

Aanleveren advertentie indien van toepassing (uiterlijk 31 augustus 2018) 

Registreren standbemanning (uiterlijk 7 september 2018) 
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