
 
 

 

FAQ 

                

 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
Heeft u een vraag?  

Klik hieronder op het onderwerp van uw vraag: 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
A 
Awards, Night of the PromZ 
Award uitreiking/Night of the PromZ 
  
B 
Belangrijke informatie 
Exposantenpassen 
Hoogte hal 
Hoogte bouwen 
Kolommen 
Plakken op standwand/behang 
Reglement De Leveranciersdagen 
 
C 
Catering 
Catering 
Sampling en/of standcatering 
 
E 
Exposure  
Award uitreiking/Night of the PromZ 
Flyeren 
Muziek 
Reclame 
Sampling (producten) 
 
 
 
 
 
 

 
L 
Logistiek, laden/lossen en verzenden 
Goederen leveren/logistiek 
Laden en lossen (aanvoerroutes) 
Logistiek 
 
L 
Locatie, tijden, hotel en parkeren 
Data & openingstijden beurs 
Hotelovernachting(en) 
Locatie 
Night of the PromZ 
Parkeren 
  
M 
Meubilair en inrichting 
Display materialen / standmeubilair 
Meubilair aanwezig in stand 
Ophangen objecten 
Plakken op standwand/behang 
Wandpanelen 
 
O 
Opbouw en demontage 
Demontage 
Exposantenpassen 
Hoogte hal 
Hoogte bouwen 
Opbouw 
Opbouwpassen 
  

 
S 
Stands 
Hoogte hal 
Hoogte bouwen 
Turnkey (standaard) standbouw 
Vrije (eigen) standbouw 
 
T 
(technische) Voorzieningen 
Afval  
Elektriciteit 
Impregneren 
Internet  
Verlichting 
Water 
 
V 
Vragen 
Contact 
Vragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Awards en Night of the PromZ 
 
 
Awards en Night of the PromZ ←Terug naar index 

Op woensdag 7 september aansluitend aan de beurs houden wij Night of the PromZ. Hèt 
vakfeest voor de iedereen werkzaam in de promotionele producten. Aanmelden noodzakelijk. 
Tijdens deze avond  zullen de awards ‘Supplier of the Year’, ‘Leverancier van het Jaar’ en 
‘Best Online Performance’ worden uitgereikt! 
 

Met deze prijzen willen PromZ en branchevereniging PPP het vak en zijn 
beoefenaren (dus zowel de distributeurs als de producenten/importeurs) in de 

schijnwerpers zetten, publiciteit genereren en – mede daardoor - een bijdrage 
leveren aan verdere professionalisering van het vak. 

 
 
 
 

Belangrijke informatie 
 
 
Exposantenpassen ←Terug naar index 

Exposantenpassen dient u vooraf tijdig aan te vragen. U ontvangt hierover separaat 
informatie. 
 
Op vertoon van de exposantenpas krijgt u de lunch aangeboden op uw stand. Afhankelijk van 
het aantal afgenomen m2 kunt u een maximaal aantal personen invoeren. Meer 
exposantenpassen nodig? Dit is mogelijk tegen een cateringvergoeding. Neem voor meer 
informatie contact op met traffic@hetportaal.com. 
 
Hoogte hal ←Terug naar index 

De (vrije) hoogte is 5 meter. Is uw stand hoger dan 2,50 meter op 1 of meerdere punten? 
Vraag ons dan om meer informatie. 
 
Hoogte bouwen ←Terug naar index 

De hoogte van de stand dient hooguit 2,50 meter te zijn. 1 meter vanaf de buurstands of met 
toestemming van de buurstands mag hiervan worden afgeweken. Let wel; stands die zich 
niet bevinden aan de zijkanten van de beursvloer mogen in geen geval hoger gebouwd 
worden dan 3,50 meter hoogte. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de vrije 
hoogte in de beurshal. In alle gevallen waarbij hoger wordt gebouwd dan 2,50 meter dient 
uitdrukkelijk schriftelijk ontheffing worden verleend door de organisatie. 
 
Kolommen ←Terug naar index 

Ter ondersteuning van het dak, bevinden zich steunpilaren in de hal. Of er zich een pilaar 
(kolom) in of rondom uw stand bevind, kunt u zien op de plattegrond. 
 
Plakken op standwanden (voor turnkey) ←Terug naar index 

Wilt u uw gehuurde standwanden beplakken? Zorg er dan voor dat u (sticker)materiaal 
gebruikt dat makkelijk verwijderbaar is. Achtergebleven (lijm)resten op de standwand als 
ook beschadigingen aan de wanden worden namelijk doorberekend aan de standhouder.  
 
 
 
 
 
 

mailto:traffic@hetportaal.com


 
 
Reglement De Leveranciersdagen ←Terug naar index 

De bepalingen waaronder aan de vakbeurs De Leveranciersdagen (hierna te noemen; de 
expositie) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de deelnemingsvoorwaarden, 
alsmede in het “Reglement voor Exposanten” voor deelneming van de door Het Portaal 
Uitgevers B.V. georganiseerde beurzen en tentoonstellingen. Een uittreksel 
deelnemingsvoorwaarden De Leveranciersdagen kunt u hier downloaden. 
 
 

Catering 
 

Catering ←Terug naar index 
De lunch voor u en uw standbemanning worden u tijdens de beurs aangeboden door PromZ 
(met een maximum aantal personen op basis van standformaat in m2). U hoeft niets te doen, 
catering komt langs bij u. Denk er wel aan uw standbemanning tijdig te registeren. 
 
Sampling en/of standcatering ←Terug naar index 

Voornemens om zelf sampling en/of catering te verzorgen tijdens de beurs? Vraag dan 
vooraf toestemming bij ons (traffic@hetportaal.com / +31 (0)75-6475747). 
 
 
 

Exposure 
 

Flyeren ←Terug naar index 
Wilt u flyeren tijdens de beurs? Vraag hierover vooraf toestemming. Flyeren is niet altijd en 
niet overal toegestaan. 
 
Muziek ←Terug naar index 

Wilt u geluid of muziek afspelen tijdens de beurs? Dit is toegestaan op uw eigen stand, mits 
uw buren er geen hinder van ondervinden. Heeft u andere ideeën? Neem dan contact met 
ons op. 
 
Reclame (buiten de hal) ←Terug naar index 

Expo Houten heeft een aantal beeldschermen ter beschikking in de entree. Verder is het in 
overleg mogelijk banners te plaatsen in de entreehal. Vraag ons naar de kosten en 
mogelijkheden. 
 
Sampling (producten)   ←Terug naar index 

Wilt u een product uitdelen tijdens de beurs? Vraag hierover vooraf toestemming. Het 
uitdelen van producten is niet altijd en niet overal toegestaan. 
 
 

Logistiek, laden/lossen en verzenden 
 
 
Goederen leveren ←Terug naar index 

Laat u materialen aanleveren/verzenden voorafgaand aan de beurs? Meldt u dit dan a.u.b. 
schriftelijk en vooraf bij onze logistieke partner DB Schenker via 
salesfairs.nl@dbschenker.com. DB Schenker neemt uw aangemelde goederen en pakketten 
nog voor de opbouw aan, neemt deze tijdelijk in bewaring en brengt ze tijdens de opbouw 
naar uw stand (en vice versa tijdens de afbouw). Uw goederen zijn gegarandeerd op tijd op 
uw stand en u vermijdt de drukte en handling op het beursterrein.  
 
Gebruik voor het aanmelden dit formulier. 
 

http://www.deleveranciersdagen.nl/uittreksel-deelnemingsvoorwaarden-leveranciersdagen-2019/
mailto:traffic@hetportaal.com
mailto:salesfairs.nl@dbschenker.com
http://www.deleveranciersdagen.nl/db-schenker-fe_orderform_-nl_eng/


 
 
 
 
Logistiek ←Terug naar index 

CEVA Logistics neemt uw gehele logistieke proces uit handen zoals transport van uw bedrijf 
naar de beurs, heftruckservice voor laden en lossen, tijdelijke opslag, ontvangst van 
pakketten etc. Voor meer informatie: marc.coenen@cevalogistics.com. 
 
Laden en lossen (aanvoerroutes) ←Terug naar index 

Voor op- en afbouw hal 3 en 4 parkeert u op P1, direct bereikbaar via het toegangshek op de 
Meidoornkade (rechts van Expo Houten);  
 
Hal 3 
Deurnummers 4 en 5.  
Afmeting expeditiedeur 3.50m br * 4.00m hoog (doorgang naar beurshal is 3.70 m hoog). 
Deurnummers 6 en 7.  
Afmeting expeditiedeur 3.70m br * 4.20m hoog 
 
Hal 4 
Deurnummer 8. Afmeting expeditiedeur 3.40m breed * 3.40m hoog 
 

 
 
Komt u alleen iets afleveren? Pakketten kunnen gelost worden aan de achterzijde van het 
pand (Wilgenkade 6 voor de navigatie) bij deur 2 of 3.   
 
Let op!  
Op alle parkeerterreinen is parkeren voor de nooduitgang- en expeditiedeuren niet 
toegestaan. Het is niet mogelijk en niet toegestaan met voertuigen het gebouw binnen te 
rijden zonder toestemming van Expo Houten. Tevens is het niet toegestaan te laden en te 
lossen via de entree of nooduitgangen. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Locatie, tijden en parkeren 
 
 
 
Data en openingstijden beurs 

  
←Terug naar index 

De beurs is geopend voor bezoekers op: 
Woensdag 7 september 2022 10.00-18.00 
Donderdag 8 september 2022 10.00-17.00 
 
 

Night of the PromZ ←Terug naar index 
Op woensdag 7 september, aansluitend aan de beurs, vindt Night of the PromZ plaats. Hèt 
vakfeest voor iedereen werkzaam in de promotionele producten branche. 
 
Hotelovernachting(en) 

  
←Terug naar index 

Boek nu direct je hotelkamers bij Van der Valk Hotel Houten-Utrecht via: 
 

Let op! Na 13 juli kan nog wel geboekt worden, maar kunnen wij beschikbaarheid tegen het 
speciale tarief niet meer garanderen. 
 
Locatie en routebeschrijving ←Terug naar index 

De Leveranciersdagen wordt gehouden in Expo Houten, hal 3 en 4. 
 

Adres: 
Meidoornkade 24 
2992 AE HOUTEN 
 

Bekijk hier de routebeschrijving. 
 
Parkeren ←Terug naar index 

U kunt het dichtst bij de hal parkeren op P1 of P3 Wil u laden en lossen? Dit kan via de zij-
achterzijde van het pand. 
 
 

Meubilair en inrichting 
 
 
Display materialen en standmeubilair ←Terug naar index 

Display materialen of meubilair kunt uiteraard ook door ons laten verzorgen. Kijk op deze 
pagina voor meer informatie, maak uw wensen aan ons kenbaar en wij zorgen er dan voor 
dat de materialen tijdig op uw stand worden afgeleverd. 
 
Meubilair aanwezig in stand ←Terug naar index 

Standaard bevat de stand GEEN meubilair. Een gevarieerde uitstraling van de beurs is 
aantrekkelijker voor de beursbezoekers. Middels o.a. diversiteit in meubilair proberen wij dit 
te bewerkstelligen. 
 
Ophangen van objecten aan de stand ←Terug naar index 

Wilt u iets ophangen in uw stand? Dit kan door middel van haken, die over de wand van uw 
stand gehangen kunnen worden. In het organisatiekantoor zijn een beperkt aantal haakjes in 
verschillende formaten aanwezig, die geleend kunnen worden. 
 

Let op: dat schade of achtergebleven lijmresten aan de stand(wanden) op systeembouw 
doorberekend worden aan de standhouder. Boren, timmeren of op andere wijze beschadigen 
van de (stand)wanden, is om deze reden niet toegestaan. 
 
 

https://forms.gle/XroPvYFhsoddKAxb8 

https://www.google.com/maps/dir/Expo+Houten,+Meidoornkade+24,+3992+AE+Houten/@52.038136,5.14172,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c66662ea5147af:0x60267c0e1fb09fc9!2m2!1d5.1417199!2d52.0381364!3e0?hl=nl-NL


 
 
 
 
Plakken op standwanden (voor turnkey) ←Terug naar index 

Wilt u uw gehuurde standwanden beplakken? Zorg er dan voor dat u (sticker)materiaal 
gebruikt dat makkelijk verwijderbaar is. Achtergebleven (lijm)resten op de standwand als 
ook beschadigingen aan de wanden worden namelijk doorberekend aan de standhouder.  
 
Wandpanelen (alleen voor standaard standbouw ofwel turnkey) ←Terug naar index 

Turnkey stands (standaard standbouw) bestaan uit wandpanelen. Één enkel wandpaneel 
heeft de volgende afmetingen: 1000 mm x  2500  mm (b x h). De zichtmaten (plakmaten) van 
één enkele wandpaneel zijn echter: 970  mm  x 2300 mm (b x h). 

 
Opbouw en demontage 

 
 
Demontage 

 
←Terug naar index 

De demontage van stands, alsmede de afvoer van goederen dient te geschieden op 
donderdag 8 september van 17.00 tot 21.00. Demontage buiten deze tijden is niet toegestaan. 
 
Hou er tijdens opbouw en demontage rekening mee dat kosten voor niet opgeruimd 
standafval en, voor de standaard systeempanelen, moeilijk verwijderbare tape/behang e.d. 
alsmede beschadigingen worden doorberekend aan de exposant. 
 
Opbouw ←Terug naar index 

Expo Houten is opengesteld voor het opbouwen en inrichten van uw stand op: 
Dinsdag 6 september    09.00 - 17.00 
Woensdag 7 september 08.00 - 10.00 
 

Hou er rekening mee dat als je op donderdag voor opening beurs komt opbouwen en er klopt 
onverhoopt iets niet aan de stand, dat dit niet meer kan worden aangepast (er is dan geen 
standbouwer op locatie aanwezig) 
 
Hou er tijdens opbouw en demontage rekening mee dat kosten voor niet opgeruimd stand 
afval en, voor de standaard systeempanelen, moeilijk verwijderbare tape/behang e.d. 
alsmede beschadigingen worden doorberekend aan de exposant. 

 
Stands 

 
 
Turnkey (standaard) standruimte ←Terug naar index 

Heeft u een turnkey standruimte afgenomen, dan is dat inclusief wandpanelen (wit), frieslijst 
met naambord, antraciet tapijttegels, een duospot, elektra inclusief verbruikt (tot 1kW), 1 
contactdoos met 2 stopcontacten. Zie verder ook het kopje ‘Meubilair’. 
 
Vrije (eigen) standbouw  ←Terug naar index 

Tenzij anders afgesproken, betreft vrije standbouw alleen huur van de grondoppervlakte. 
Zaken als elektriciteit, etc. dienen zelf geregeld te worden. 
 

Let op: u bent verplicht gebruik te maken van eigen stand wanden (stand afscheiding, die er, 
indien zichtbaar, ook aan de zijde van de omliggende stands netjes afgewerkt uit moet zien) 
en om uw stand voldoende te verlichten. 
 
Hoogte hal 
De (vrije) hoogte is 5 meter. Is uw stand hoger dan 2,50 meter op 1 of meerdere punten? 
Vraag ons dan om meer informatie. 



 
 
 
Hoogte bouwen 
De hoogte van de stand dient hooguit 2,50 meter te zijn. 1 meter vanaf de buurstands of met 
toestemming van de buurstands mag hiervan worden afgeweken. Let wel; stands die zich 
niet bevinden aan de zijkanten van de beursvloer mogen in geen geval hoger gebouwd 
worden dan 3,50 meter hoogte. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de vrije 
hoogte in de beurshal. In alle gevallen waarbij hoger wordt gebouwd dan 2,50 meter dient 
uitdrukkelijk schriftelijk ontheffing worden verleend door de organisatie. 
 
 

(technische) Voorzieningen 
 
 
Afval  ←Terug naar index 

 Houd er tijdens opbouw en demontage rekening mee dat kosten voor niet 
opgeruimd standafval en, voor de (systeem) standbouw, moeilijk verwijderbare 
tape/behang e.d. op de systeemstandbouw alsmede beschadigingen aan de 
stand worden doorberekend aan de exposant. U bent zelf verantwoordelijk voor 
de afvoer van afval. 
 
Elektriciteit ←Terug naar index 

Bij de turnkey standruimte is een elektra aansluiting (contactdoos, bestaande uit 2 
stopcontacten) inclusief verbruik (tot 1kW) in de prijs inbegrepen. Heeft u meer dan 

1kW nodig of heeft u vrije standbouw? 
 
Neem dan contact op met de organisatie (075-6475747 of traffic@hetportaal.com). 
 

 
Impregneren ←Terug naar index 

Op last van de brandweer dient brandbaar materiaal (zoals doek, strobalen, etc.) 
geïmpregneerd  
te zijn.  
 
Internet ←Terug naar index 

 In Expo Houten kunt u gratis gebruik maken van het WIFI netwerk. Een 
bekabelde verbinding van 100MB is mogelijk tegen meerprijs. 
 

Neem contact op met Het Portaal, wij regelen dit graag voor u. 
 

Verlichting ←Terug naar index 
In een standaard stand ofwel turnkey stand zit standaard een duospot. Verlichting is 
standaard geplaatst. U kunt de diverse spots zelf stellen / richten. 
 

Extra verlichting kunt u via de organisatie aanvragen. Aan verplaatsen zijn kosten 
verbonden. Het is niet toegestaan zelfstandig te verplaatsen. 

 
Water ←Terug naar index 

Maakt u gebruik van een vaatwasmachine etc., dan dient u hiervoor per apparaat een 
wateraansluiting te bestellen. Vraag ons om een bestelformulier.  
Graag ontvangen wij daarbij een technische tekening van de stand voor de positie van de 
aansluiting.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vragen? ←Terug naar index 

mailto:traffic@hetportaal.com


Staat uw vraag hier niet bij? 
Neem contact op met het projectmanagement:  
T +31 (0)75-6475747  
E traffic@hetportaal.com 

mailto:traffic@hetportaal.com
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