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Voorwoord

Met RAI Amsterdam – Veilig, Verantwoord en Gastvrij presenteren we onze 
regels en richtlijnen voor het organiseren en faciliteren van 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 vorig 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.

In 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 evenementen. Zo ook de RAI. Sinds juni 2020 is een deel van ons 
beurs- en congrescomplex in gebruik door de GGD als testcentrum en later ook 
vaccinatiecentrum tegen Covid-19. 

Met de hoge vaccinatiegraad en stabiel aantal negatieve testen en ziekenhuis-
opnames, voerde de Nederlandse overheid medio 2021 diverse versoepelingen door. 
Evenementen zijn sinds september weer mogelijk. Met inachtneming van de regels en 
richtlijnen in dit document organiseert en faciliteert de RAI weer volop beurzen, 
congressen en andersoortige evenementen op een veilige, verantwoorden en 
gastvrije manier. We hebben er alle vertrouwen in dat we hiermee alle Covid-19 
gerelateerde risico’s proactief en effectief weten te beheersen, van opbouw tot 
afbraak 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



Regels
en richtli

 
jnen 

specifiek voor 
exposanten

In de algemene maatregelen en 
protocollen kunt u lezen welke regels en 
richtlijnen gelden bij RAI Amsterdam. 
Deze maatregelen gelden voor iedereen 
die zich in het RAI complex bevindt, dus 
ook voor u als exposant. Hiermee geven 
we enkele kaders mee om een veilige 
beursdeelname te waarborgen. 

Naast deze regels is het altijd belangrijk de 
aanwijzingen op de locatie te volgen. 

Update september 2021
Vergeleken met de situatie voor september 
2021 is er in Nederland aanzienlijk meer 
mogelijk. De anderhalve meter-maatregel is 
losgelaten. Met het gebruik van een 
coronatoegangsbewijs zijn meer maatregelen 
komen te vervallen en is de RAI, samen met 
klanten, exposanten en leveranciers, weer in 
staat prachtige evenementen te organiseren 
en faciliteren voor alle bezoekers.

Ons beleid van RAI Amsterdam ten aanzien 
van het coronatoegangsbewijs vindt u hier:

www.rai.nl/coronavirus/bezoeken   

Dit document bevat basisinformatie over het 
gebruik van dit toegangsbewijs evenals 
informatie over enkele resterende regels en 
richtlijnen voor exposanten.

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


Vervoer
Wilt u weten meer weten over de regels en 
richtlijnen ten aanzien van het reizen van en 
naar Nederland? Kijk dan op onze website 
bij de praktische informatie voor de 
exposant voor veilige deelname:

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

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.

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

Ten aanzien van catering zijn er verder 
geen additionele maatregelen. Het 
volledige cateringassortiment is 
beschikbaar via de website van de RAI. Ook 
zijn standborrels weer mogelijk.

Opbouw en afbraak

Iedereen die naar de RAI komt dient zich 
vooraf te registreren. 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.

Bij de inbrengdeuren 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.

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.

Coronatoegangsbewijs

Om toegang te krijgen tot het evenement, 
dient u, naast een ticket en ID bewijs, een 
geldig coronatoegangsbewijs te kunnen 
aantonen. In Nederland kan dit met de 
CoroncaCheck-app die de EU Digital Covid 
Certificate (DCC) toont middels een QR 
code. Dit certificaat verkrijgt u als volledig 
bent gevaccineerd, negatief bent getest* of 
aantoonbaar bent genezen van Covid-19. Een 
geldige papieren versie wordt ook 
geaccepteerd. Let op! Een vaccinatie-
registratiekaart (bedoeld voor eigen 
administratie) en het gele boekje zijn geen 
geldige papieren.

Bezoekers uit landen buiten Europa 
beschikken doorgaans niet over een DCC en 
verkrijgen toegang met een geldig 
coronatoegangsbewijs op papier. In het geval 
van volledige vaccinatie is het belangrijk om 
te weten dat dit bewijs alleen geldig is, als 
het vaccin is erkend door de Europese Unie 
en/of WHO, opgesteld in een Europese taal.

* Een negatieve test is 24 uur te gebruiken 
om toegang te krijgen. Het testen kan o.a. bij 
de RAI via Testen voor Toegang:

www.testenvoortoegang.org

https://www.rai.nl/exposeren/coronavirus/
www.testenvoortoegang.org


Gezondheidscheck
Iedereen die het pand binnen wil, 
beantwoord vijf gezondheidsvragen. Als 
deze vragen allemaal met “nee” 
beantwoord worden, wordt er toegang 
verleend tot het gebouw. Bij een "ja" op 
één van de vragen, geeft de persoon in 
kwestie aan symptomen te hebben die 
kunnen duiden op Covid-19.

We doen een beroep op ieders 
verantwoordelijkheid om de vragen eerlijk 
te beantwoorden. Dit met het oog op de 
veiligheid en het welzijn van alle 
aanwezigen.

Hygiëne
Op verschillende strategische plaatsen kunt 
u borden vinden met de hygiëne-
voorschriften. Ook bij toiletten en
cateringpunten zijn aanwijzingen te vinden.

Inrichting en 
plattegronden van de 
beurs en uw stand
Voor de beurs of het evenement waar u aan 
deelneemt, worden brede veiligheids-paden 
ingericht van 4 meter breed, die doorgaans 
kruislings in hallen worden aangelegd zoals 
in het voorbeeld onder.



 

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.
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