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Voorwoord

Met RAI Amsterdam – Veilig, Verantwoord en Gastvrij presenteren we onze regels 
en richtlijnen voor het organiseren en faciliteren van- en deelnemen aan vakbeurzen, 
congressen, voorstellingen en bijeenkomsten in RAI Amsterdam. Dit document is 
bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met evenementen in de RAI en beschrijft 
hoe deze op een veilige en verantwoorde manier, met het oog op Covid-19, kunnen 
plaatsvinden. Dit in het belang van de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen.

Sinds onze oprichting in 1893 staat de RAI bekend als een organisatie waar veiligheid 
en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Met 125 jaar ervaring in het organiseren 
en faciliteren van evenementen, en daarmee ook in security en crowd management, 
hebben we hierin een stevige positie verworven. Inmiddels verwelkomen we 
gemiddeld 1,5 miljoen bezoekers tijdens circa 500 evenementen per jaar en is de RAI 
de leidende internationale beurs- en congresorganisatie van Nederland.

In januari van dit jaar, voordat het Covid-19 virus voor het eerst in Nederland werd 
geconstateerd, scherpten we ons veiligheidsbeleid al aan. Dit ter bescherming van 
organisatoren, exposanten, bezoekers, leveranciers en medewerkers en in afstemming 
met de autoriteiten en onze klanten.

Medio maart 2020 werd een ‘intelligente lockdown’ afgeroepen door de Nederlandse 
overheid, met als gevolg voor beurs- en congrescentra dat zij hun deuren hebben 
moeten sluiten voor het publiek. Zo ook de RAI. Bepaalde maatschappelijke initiatieven 
vonden wel doorgang. Ook is een deel van de RAI sinds juni in gebruik door de GGD 
om mensen met symptomen van Covid-19 te laten testen. 

Met inachtneming van de regels en richtlijnen in dit document, zijn we er klaar voor om 
veilige en verantwoorde evenementen te organiseren en faciliteren en onze bezoekers 
op een gastvrije manier te ontvangen. We hebben er alle vertrouwen in dat we 
hiermee alle Covid-19 gerelateerde risico’s proactief en effectief weten te beheersen, 
van op- tot afbouw van evenementen. 

Samen zijn we in staat mensen veilig samen te brengen en de kracht van verbinding te 
laten ervaren. Zowel fysiek, bij toepassing van de regels en richtlijnen, als virtueel. 

We wensen u veel inspiratie en plezier toe in de RAI. 

Amsterdam

Paul Riemens    Maurits van der Sluis

CEO RAI Amsterdam COO RAI Amsterdam



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Maatregels 
en richtlijnen 
specifiek voor 
exposanten

In de algemene maatregelen en 
protocollen kunt u lezen welke regels wij 
hebben opgesteld om de verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. Deze 
maatregelen gelden voor iedereen die 
zich in het RAI complex bevindt, dus 
ook voor u als exposant. Maar omdat 
ook exposeren in deze tijd niet meer zo 
vanzelfsprekend is als we gewend waren, 
hebben we ook een aantal maatregelen 
specifiek over een veilige beursdeelname 
en standinrichting opgesteld. 

Naast deze regels is het altijd belangrijk 
de aanwijzingen op de locatie te volgen. 
Voor binnenkomst wordt, iedereen die 

het pand binnen wil, gevraagd een QR-
code te scannen. Via deze QR-code krijgt 
u vijf vragen. Als u deze vragen allemaal 
met “nee” beantwoord krijgt u een 
groen scherm te zien “Geen symptonen”. 
Als één van de vragen met “ja” wordt 
beantwoord krijgt u een rood scherm 
“Symptomen geconstateerd”. Alleen op 
vertoon van het groene scherm mag u 
naar binnen. Vanwege de privacy worden 
de antwoorden niet opgeslagen.

Bij alle ingangen kunt u borden vinden 
met de maatregelen. Ook bij toiletten 
en cateringpunten zijn aanwijzingen 
te vinden. Routes worden aangegeven 
doormiddel van pijlen op de vloer.

1,5 meter op stand

Overal in het complex, maar ook op de 
stand moet de anderhalve-meter-regel 
in acht genomen worden. U bent daar als 
exposant zelf verantwoordelijk voor. Hou 
hier dus rekening mee, bij de inrichting 
van uw stand. Bouw deze niet helemaal 
vol en zorg voor voldoende ruimte voor 
standpersoneel en potentiele bezoekers.

https://www.rai.nl/organiseren/coronavirus
https://www.rai.nl/organiseren/coronavirus


 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vervoer
Komt u met de auto naar de RAI, volg 
dan de borden en de aanwijzingen van 
de verkeersmedewerkers. Maakt u 
gebruik van het openbaar vervoer, mijdt 
dan de drukke momenten en gebruik 
een mondkapje. Dit is verplicht in het OV.

Catering

Voedselveiligheid is één van de 
belangrijkste aspecten als het gaat om 
de gezondheid van uw bezoekers. In 
de algemene protocollen kunt u lezen 
welke maatregelen wij zelf toepassen 
in de bereiding en distributie van 
cateringproducten.

Het meebrengen van eigen catering en 
cateringproducten was nooit toegestaan 
omdat wij niet konden controleren 
op het naleven van de regels voor 
voedselveiligheid zoals de HACCP regels. 

Omdat voedselveiligheid in deze tijd 
nog belangrijker is dan ooit gaan we 
het meenemen van catering niet 
alleen verbieden, we gaan er ook op 
handhaven.

Een veilig cateringassortiment is 
verkrijgbaar in de webshop. Deze 
catering items zijn per stuk verpakt en 
worden geleverd met disposables. Dit 
kan variëren van verse broodjes tot een 
complete borrel op uw stand. Hierbij 
wordt geen bediening geleverd, tenzij 
dit specifiek wordt aangevraagd.

De COVID regels worden door RAI strikt 
gevolgd en op deze manier voorziet u 
uw standbemanning én bezoekers op 
een veilige manier van eten en drinken. 

https://www.rai.nl/organiseren/coronavirus


 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Opbouw en afbraak

Voor iedereen die naar de RAI komt 
geldt dat deze zich vooraf moet 
registreren, zodat we altijd weten wie 
er zich in het pand bevind. Dit geldt 
uiteraard ook tijdens opbouw en afbraak, 
voor u als exposant maar ook voor uw 
leveranciers en/of standbouwers. Bij 
alle toegangs- en inbrengdeuren wordt 
hierop gecontroleerd.

Los daarvan wordt iedereen die het 
pand binnen wil, gevraagd een QR-code 
te scannen. Via deze QR-code krijgt 
iedereen vijf vragen. Als deze vragen 
allemaal met “nee” worden beantwoord, 
wordt er een groen scherm getoond 
“Geen symptonen”. Als één van de 
vragen met “ja” wordt beantwoord, 
wordt er een rood scherm getoond 
“Symptomen geconstateerd”. Alleen op 
vertoon van het groene scherm mogen 
mensen naar binnen. Vanwege de privacy 
worden de antwoorden niet opgeslagen.

Bij de inbrengdeuren, van de hallen en 
het congrescentrum, is desinfectiegel 
beschikbaar. Zowel tijdens de opbouw 
en afbraak als tijdens het evenement 
bent u zelf verantwoordelijk voor het 
schoonmaken en/of desinfecteren van 
uw materialen. RAI leveranciers leveren 
meubels en materialen gedesinfecteerd 
en indien mogelijk verpakt af.

Voor het aanrijden gelden altijd de RAI 
Traffic Regulations. Deze kunt u vinden 
op de website van RAI Amsterdam of 
het evenement waar u aan deelneemt.
 
De inbrengdeuren van 4 meter of 
breder worden ingericht als zowel 
in- als uitgang. Smallere deuren en 
de draaideuren worden ingericht als 
éénrichtingsverkeer in- of uitgang.



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hygiëne

Alle stands moeten zijn voorzien van 
een hygiëne toolkit met desinfecterende- 
en schoonmaakmiddelen om alle 
contactpunten regelmatig schoon 
te maken. Als deze toolkit niet in uw 
deelnamepakket zit, dan kunt u de 
toolkit bestellen in de webshop. 

Daarnaast moeten de stands allemaal 
voorzien zijn van een eigen prullenbak, 
zodat uw standbemanning niet onnodig 
vaak door de gangpaden hoeft te lopen. 
  
Om contactmomenten zo veel mogelijk 
te vermijden adviseren wij om niet te 
flyeren of samplen. Zelfs het uitwisselen 
van visitekaartjes of weggeven van 
relatiegeschenken kan het best zo veel 
mogelijk beperkt worden. 

Inrichting en 
plattegronden van de 
beurs en uw stand

Voor de beurs of het evenement, waar 
u aan deelneemt, worden er brede 
veiligheidspaden ingericht van 4 meter 
breed, die kruislings in hallen worden 
aangelegd. Alle overige paden worden 
ingericht voor éénrichtingsverkeer. 

Er zijn vaste routes aangegeven door 
het hele RAI-complex. Het is belangrijk 
deze te volgen en vooral op drukke 
punten zoals rondom ingangen en 
cateringpunten.

Alle RAI faciliteiten en zalen zijn 
ingericht om anderhalve meter afstand 
te kunnen houden. De stoelen in de 
vergaderzalen en restaurants staan in 
een vaste opstelling op 1,5 meter van 
elkaar



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ook op uw stand geldt de anderhalve-
meter-regel. Houdt hier rekening 
mee bij de inrichting van uw stand. 
Zet bijvoorbeeld geen materialen of 
vitrines direct aan het gangpad. Op het 
moment dat een bezoeker hier naar 
wil kijken en stilstaat in het gangpad, 
stagneert de doorgang vanwege 
deze anderhalve-meter-regel. Zet 
uw materialen dus in uw stand zodat 
de bezoeker deze kan bekijken in 
uw stand en er geen opstoppingen 
ontstaan in het gangpad. 

Hou er rekening mee dat er ook tussen 
de standbemanning en de bezoekers 
anderhalve meter afstand moet kunnen 
zijn. Gebruik spatschermen als dit niet kan. 
Denk na over een routing op uw stand en 
de plaatsing van uw meubilair. Zorg ervoor 
dat ook bij zitgelegenheid die 1,5 meter 
afstand gehouden moet worden.



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Bezoek aan sessies in 
het congrescentrum

Naast het bezoeken van de beursvloer 
met stands en netwerkplekken daar 
omheen, zouden bezoekers ook 
interactieve sessies kunnen bijwonen 
in bijvoorbeeld het Congrescentrum of 
Forum.  In de zalen en lounges geldt de 
anderhalve-meter-regel. Alle stoelen 
zijn ingericht om hier aan te voldoen. 
Schoonmaakproducten, tissues en 
handontsmettingsmiddel is beschikbaar.

Entree C - Tweede verdieping & Entree D - Tweede/Derde/Vierde/Vijfde verdieping

C201*

C202*

C203*

C204*

C205**

C206**

D201

D202

D201-D202 / D203-D204

D203

D204

ROOMS/LOUNGES

Cijfers zijn richtlijnen, aan deze cijfers kunnen geen rechten ontleend worden. *Vaste zitplaatsen **Alleen in combinatie met zalen

Coronaproof max. personen

9
9
15
11
6
8
20
20
40
20
20

RAI Brochure

m2

48

45

75

58

34

40

105

105

210

105

105



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ervaring en ruimte

RAI Amsterdam kan de deelnemers 
tijdens alle stappen van de Customer 
Journey begeleiden en sturen; van 
de registratie en aankomst bij de RAI 
tot de manier waarop zij zich over de 
beursvloer en in de ontmoetingsruimtes 
en auditoria bewegen en gebruik maken 
van de catering- en sanitaire faciliteiten. 
Beurslocaties als RAI Amsterdam 
zijn speciaal ontworpen om dit soort 
evenementen te accommoderen en 
bezoekers naar en op de locatie te 
managen in overeenstemming met het
beleid van de lokale autoriteiten en de 
internationale veiligheidseisen.

RAI Amsterdam heeft jaren ervaring 
in het organiseren en faciliteren van 
evenementen en we hebben de ruimte 
tot onze beschikking om dit op een 
veilige manier te doen.



Europaplein
NL-1078 GZ Amsterdam
t 020 549 17 22
welcome@rai.nl
www.rai.nl

mailto:welcom2%40rai.nl?subject=
http://www.rai.nl

