
 

Voor alle vragen betreffende onderstaande services, omtrent uw standplaats of andere 
zaken, graag melden bij de (beurs)receptie en/of organisatie van de VeineDAGEN. 
 
ELEKTRA 
Elektriciteitsaansluiting 230 Volt, belastbaar tot 1 kW. 
Wanneer u meer vermogen nodig heeft, kunt u een krachtaansluiting of een extra 220 volt 
aansluiting bestellen. U dient zelf te zorgen voor verlengsnoeren / stekkerdozen. 
 
BESCHIKBARE KRACHTSTROOMAANSLUITINGEN (op aanvraag) 
Standaard 16 Ampère / CEE stekker, standaard 32 Ampère / CEE stekker, standaard 63 
Ampère / CEE stekker, standaard 125 Ampère / CEE stekker (beperkt beschikbaar, enkel op 
aanvraag). 
 
RIGGING 
Evenementenhal is niet bevoegd materialen op te hangen aan het plafond, wenst u iets op 
te hangen dan moet er een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld. Hiervoor heeft de 
Evenementenhal als partner Decoriginals. Indien u iets op wilt laten hangen aan het plafond, 
dient u dit ten alle tijde aan te vragen via marielle@veinedagen.nl.  
 
Aan de sprinklerinstallaties van de Evenementenhal mag niets bevestigd worden 
 
WATER 
U heeft de mogelijkheid een water aansluiting te bestellen. 
Indien u gebruik maakt van water (stilstaand, aan- en/of afvoer) is het noodzakelijk dat u 
gebruik maakt van chloortabletten i.v.m. het voorkomen van legionella. De Evenementenhal 
maakt op hun wateraansluitingen gebruik van Geka koppelingen. De aansluiting hiervan op 
uw eigen materiaal is voor uw eigen rekening.  
 
STANDBOUW EVENEMENTENHAL 
De standbouw is van het merk Octanorm. Deze standbouw bestaat uit een aluminium 
geraamte waar platen in geplaatst worden. 
Hoogte 2,51 m 
Zichtbare wandhoogte 2,40 m 
Wandbreedte 0,99 m (inclusief paaldikte)  
Zichtbare wandbreedte 0,95 m (exclusief paaldikte)  
Paaldikte 4,0 cm 
Hoogte aluminiumstrip 5,0 cm 
Breedte aluminiumstrip 1,5 cm (De inkeping in deze strip is 0,4 cm breed en 1,2 cm 
diep) 
 
Op de standbouw materialen mag niet geplakt worden, er zijn speciale platen voor. Deze 
platen kunnen met haken worden opgehangen aan de standbouw en beide zijn verkrijgbaar 
bij de beursreceptie.  
 

Standhouders reglement Evenementenhal Gorinchem 
 



 

 
 
Wilt u iets bevestigen op deze borden dan is er klittenband bij de (beurs)receptie 
verkrijgbaar. Objecten die aan de standbouw worden gehangen mogen maximaal een 
gewicht hebben van 5 kilo. Er is geen plafond in de stand. 
 
Het is niet toegestaan eigen plakband op standbouw van Evenementenhal Gorinchem te 
gebruiken. In de standbouw mag niet gespijkerd of geniet worden. 
 
Voorbeeld van een stand van 4 x 3 meter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHADES 
Bij onherstelbare schade, welke veroorzaakt zijn door uw toedoen zijn wij genoodzaakt de 
geleden schade te verhalen, hierbij zullen we de actuele prijs in rekening brengen.  
 
VLOERBEDEKKING 
Wij maken gebruik van antraciet/zwart kleurige vloerbedekking. De vloerbedekking bestaat 
uit vloertegels van 100 x 100 centimeter. Alle stands krijgen standaard vloertegels. Indien u 
gaat zagen en/of verven is het verplicht dat u er plastic onder legt i.v.m. de vloerbedekking. 
Dit dient u zelf mee te nemen. 
 
VERLICHTING 
De verlichting bestaat uit een verlichtingsrail die in uw stand wordt opgehangen, zodat u 
voldoende verlichting in uw stand heeft. Deze verlichting wordt bevestigd aan de achterzijde 
van de frieslijst. Hierbij maken wij gebruik van 50 Watt lampen. U kunt deze spots naar eigen 
inzicht bijdraaien om bepaalde objecten uit te lichten. Tevens heeft u de mogelijkheid naast 
de standaard geleverde verlichting extra verlichting in te huren. 
 
 



 

 
 
SCHOONMAAK 
Tijdens de op- en afbouw van uw stand dient u er zelf voor te zorgen dat uw standvloer 
schoon blijft en u dient zelf grof vuil te verwijderen. Ook tijdens de oplevering dient u ervoor 
te zorgen dat uw standplaats bezemschoon achtergelaten wordt. Vuilniszakken zijn 
verkrijgbaar bij de beursreceptie. Wanneer er niet aan dit verzoek wordt voldaan, worden er 
schoonmaakkosten in rekening gebracht. Voorafgaand aan elke beursdag zal de stand 
gezogen worden. 
 
AUDIOVISUELE MATERIALEN 
Indien u plasma TV’s, beamers, notebooks, DVD-spelers en/of andere audiovisuele 
producten wilt bestellen, kunt u contact opnemen met mariëlle@veinedagen.nl.  
 
ALGEMENE INFORMATIE HALLEN 
 
HOOGTE NEXT LEVEL HAL 
Onder de koepel:  14 meter 
Tegen de roldeuren aan: 8 meter 
Lage gedeelte:   4,55 meter 
 
AFMETINGEN GROTE GOEDERENLIFTEN 
LIFT A (rechter lift) 
b: 2.920mm x d: 5.960 mm x h: 3.000 mm / de lift is te laden op de 3 meter zijde 
 
LIFT B (linker lift) 
b: 4.920mm x d: 2.960 mm x h: 3.000 mm / de lift is te laden op de 5 meter zijde 
 
De beiden liften zijn zowel van binnen als buiten te laden met een maximale inrijhoogte van 
3 meter. Maximaal toegestaan gewicht in de liften is 750 kg per m2 tot een maximaal 
gewicht van 3.000 kg. 
 
AFMETINGEN KLEINE GOEDERENLIFT 
b: 1.900 mm x d: 2.430 mm x h: 2.190 mm. Gewicht maximaal 3.500 kg. 
  
TECHNISCHE DIENST 
De technische dienst staat standby gedurende de opbouw, beurs en afbouw.  
 
ALGEMENE BEPALINGEN OP- EN AFBOUW / BEURSDAGEN 
Het betreden van Evenementenhal Gorinchem en bijbehorende terreinen is voor eigen 
risico. 
 
VeineDAGEN en Evenementenhal Gorinchem zijn niet aansprakelijk voor diefstal of 
beschadiging van uw eigendommen. Wij adviseren u toezicht te houden op uw 
eigendommen en deze te beveiligen en adequaat te verzekeren, vanaf het moment dat ze 
uw pand verlaten tot het moment dat ze weer in uw pand terugkeren.  
 



 

 
 
Veel transport- en verblijfsverzekeringen blijken in geval van diefstal uitsluitend tot uitkering 
over te gaan als sprake is van (aantoonbare) braakschade. Bij diefstallen gedurende de op- 
en afbouwdagen van de vakbeurs of op de beursdagen zelf zal er echter geen braakschade 
aan het pand zijn en zal de verzekeraar dus aanvullend bewijs eisen dat uw eigendommen 
daadwerkelijk zijn gestolen. Wij adviseren u daarom met uw verzekeraar vooraf af te 
stemmen welke wijze van beveiliging van uw eigendommen (veel standhouders kiezen voor 
kettingen) recht geeft op dekking bij diefstal en dit ook vast te leggen in uw polis. Buiten de 
op- en afbouw uren zijn de laad- en losdeuren gesloten. 
 
Het is niet toegestaan te roken in Evenementenhal Gorinchem. 
 
Indien u uw kinderen meeneemt tijdens beursdagen willen wij u erop attenderen dat u uw 
kinderen nauwlettend in de gaten houdt i.v.m. de veiligheid. Kinderen tijdens de op- en 
afbouwdagen kunnen wij helaas niet toestaan. Evenementenhal is op dat moment geen 
veilige plaats voor kinderen. 
 
I.v.m. de veiligheid van uw en onze materialen heeft u op de eerste beursdag vanaf 8.00 uur 
en op de tweede beursdag één uur voor aanvang van de beurs toegang tot de beurshallen.  
 
Tijdens de op- en afbouw mag u niet met voertuigen de hal in. 
 
Tijdens de opbouw-, beurs-, en afbouwdagen zijn huisdieren verboden m.u.v. hulphonden. 
 
Nooduitgangen en brandslangen dienen altijd vrijgehouden te worden. 
 
 


