Standbouwvoorschriften Horecava 2023
Deze Standbouwvoorschriften zijn een aanvulling op de Specifieke Voorwaarden Deelname Horecava 2023.
De afdeling Stand Design van RAI Amsterdam ondersteunt de beursorganisatie bij het beoordelen van alle vrije bouw
standontwerpen. Het doel hierbij is een soepele opbouw en optimale beursuitstraling voor alle exposanten.

1.

Inzenden

Mail jouw standontwerp naar ‘RAI Stand Design’ vóór 1 november 2022.
Dit bericht moet zijn voorzien van:
1.
Beursnaam, standnummer en bedrijfsnaam
2.
De goed te keuren standtekeningen / visualisatie / foto’s, voorzien van alle relevante (hoogte)maten.
Indien je gebruik maakt van ‘UNIFORME STANDBOUW’ besteld via de organisatie is het niet nodig om een
standontwerp in te dienen.
Exposanten die geen ontwerp indienen, of niet bouwen conform ingediende tekening, kunnen tijdens opbouw
worden gevraagd de stand aan te passen. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van ‘RAI Stand
Design’ voor aanvang van de opbouw.
Het kan zijn dat in jouw stand details, die zijn bijgevoegd bij de toewijzing van de stand locatie, aanvullende eisen
aan de standbouw worden gesteld. De hier genoemde punten dienen ten alle tijden te worden gerespecteerd.
Voor vragen kun je contact opnemen met ‘RAI Stand Design’. Dit kan door te mailen naar standdesign@rai.nl.
Let op!
Bij elke wens niet omschreven in deze standbouwvoorschriften beslist ‘RAI Stand Design’ of de wens toelaatbaar is.
De (brand)veiligheidsvoorschriften zullen altijd prevaleren boven de overige standbouwvoorschriften.
RAI controleert het standbouwontwerp op overschrijding van maximale formaten, zoals opgenomen in deze
Standbouwvoorschriften, en de geldende esthetische eisen in het kader van het Evenement.
Het is de verantwoordelijkheid van de Exposant om zorg te dragen voor een deugdelijke constructie, montage en
het juiste gebruik van de materialen, zoals nader beschreven in het Accommodatiereglement.

2.

Bouwen Conform Stand type

Afgenomen standruimte dient ingericht te worden conform de soort die is afgenomen.
Eilandstands Liggen aan vier zijden aan gangpaden; alle zijdes van de stand blijven ‘open’ aan het pad.
Kopstands

Drie zijden aan gangpaden blijven ‘open’; er moet één standscheidende wand worden geplaatst;

Hoekstands

Twee zijden aan gangpaden blijven ‘open’; er moeten twee standscheidende wanden worden
geplaatst.

Wandstands

Eén zijde aan het gangpad blijft ‘open’; er moeten drie standscheidende wanden worden geplaatst.

Aan welke eisen een ‘open’ zijde en een standscheidende wand moeten voldoen vind je onder punt 4 en 5.
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3.

Standaard Bouwhoogte

De standaard bouwhoogte is 250 cm (inclusief vlonders). Dit is ook de hoogte van de uniforme stands.
Bouwen tot 300 cm is ook toegestaan. Wel moet de standgrens boven de 250 cm netjes strak worden afgewerkt.
Bouwhoogte boven 300 cm is alleen mogelijk na goedkeuring van ‘RAI Stand Design’, zie pagina 2 & 3 voor de regels

4.

‘Wanden’ aan de ‘Open’ standzijdes

Punt 4 is van toepassing op exposanten die een of meerdere ‘open’ zijdes aan een gangpad gedeeltelijk dicht willen
bouwen met ‘wanden’
‘Wanden’ :

Wanden en alle andere standbouwdelen die dicht zijn of het doorzicht (deels) belemmeren worden
beoordeeld onder de noemer ‘Wanden’.

‘Open’ :

Alleen materialen zo transparant als helder glas komen in aanmerking om als ‘Open’ beoordeeld
te worden. Bij twijfel kan ‘RAI Stand Design’ beslissen op basis van een foto van het materiaal.

4a
-

4b
-

Wanden binnen 200 cm vanaf een gangpad:
Lager dan 130 cm mogen de gehele standzijde breed zijn
met een hoogte van 130 tot 300 cm mogen maximaal 1/2 van de standzijde breed zijn
Hoger dan 300 cm zijn niet toegestaan binnen 200 cm vanaf een gangpad. Hoger dan 300 cm zijn niet
toegestaan
Uitzondering op bovenstaande is mogelijk indien het doorzicht richting omliggende exposanten door ‘RAI
Stand Design’ als goed wordt beoordeeld.
Kolommen binnen 200 cm vanaf een gangpad:
Mogen tot 600 cm hoog zijn
Een kolom is maximaal 50 cm breed x 50 cm diep. Kolommen worden minimaal 200 cm uit elkaar geplaatst

5.

Standscheidende ‘Wanden’

Punt 5 is van toepassing op exposanten die samen met andere exposanten op één eiland staan. Iedere exposant
dient op de standgrens een standscheidende wand te plaatsen. Deze wand moet aan onderstaande regels voldoen:
5a
-

5b
-

De hoogte van standscheidende wanden:
Is standaard 250 cm
Mag ook 250 tot 300 cm zijn, uitgaande van een strakke egaal witte of zwarte afwerking van de achterkant
Boven 300 cm tot 500 cm is alleen mogelijk na overleg met ‘RAI Stand Design’. Hierbij wordt gekeken naar
de zichtbaarheid van omringende stands. ‘RAI Stand Design’ kan je vragen de afwerking van de standgrens
af te stemmen met jouw buurstand ten behoeve van een optimale uitstraling.
Boven 500 cm is niet toegestaan.
Afwerking van de standgrens:
Een wand op de standgrens mag geen reclame uiting bevatten gericht op een buurstand.
Boven 250 cm hoogte moet de standgrens strak egaal wit of zwart worden afgewerkt. Kabels en dergelijke
moeten uit het zicht van de buren zijn weggewerkt.
Indien tijdens opbouw wordt geconstateerd dat een standgrens niet (strak genoeg) afgewerkt is kan de
organisatie besluiten de wand met zwart of wit flanel te laten afspannen. Dit ten behoeve van de uitstraling
van de buren en de totale beursuitstraling. De kosten zullen worden verhaald op de exposant.
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6.

Hoge ‘wanden’ centraal in de stand

Punt 6 is van toepassing op exposanten die hoge wanden / staande blikvangers willen gebruiken.
6a

Wanden hoger dan 300 cm
-

moeten minimaal 200 cm uit het gangpad geplaatst worden. Uitzondering op dit punt is uitsluitend mogelijk
indien het doorzicht richting omliggende exposanten door RAI Stand Design als goed wordt beoordeeld.
mogen tot maximaal 600 cm hoog zijn
mogen geen reclame bevatten op zijdes die gericht zijn op een buurstand, binnen 200 cm van deze buurstand

-

Stands tegen de wanden van het RAI Amsterdam Gebouw:
mogen een achterwand tot 600 cm hoog hebben over de volle stand breedte.
mogen vanaf 200 cm vanaf het voorgangpad tot 600 cm hoog bouwen.

6b

In geen geval mogen de luchtwegen en veiligheidsvoorzieningen worden afgedekt.

7. Ophangen boven de stand, rigging

Punt 7 beschrijft de regels voor trussen en banieren boven de stand. Horizontale plafonds en andere hangende
zaken worden beoordeeld als banieren.
7a
-

Banieren met maximaal 100 cm hoogtemaat :
Zijn niet beperkt in breedte als de onderkant minimaal 400 cm boven de RAI vloer hangt.
Mogen geen reclame bevatten op zijdes die gericht zijn op een buurstand, binnen 200 cm van deze buurstand

-

Banieren met meer dan 100 cm hoogtemaat :
Mogen maximaal 1/3 van de standzijde breed zijn
Moeten minimaal 200 cm uit het gangpad gehangen worden
Mogen geen reclame bevatten op zijdes die gericht zijn op een buurstand, binnen 200 cm van deze buurstand

-

Trussen boven de stand:
Mogen hangen op maximaal 700 cm hoog
Worden binnen de rooilijn gehangen.

7b

7c

Er mag niets boven de trussen uitsteken behalve de benodigde ophangconstructies en elektravoorzieningen.
7d
-

Ophangdraden:
Mogen uitsluitend aangebracht worden door de firma Mansveld Expotech.

Indien je gebruik wil maken van ophangdraden kun je contact opnemen met de afdeling Exhibitor Services via mail
(exhibitorservices@rai.nl) of telefoon (020 549 19 28).
7e

Bevestiging eigen materiaal aan tuidraden:
-

Bevestiging aan tuidraden is alleen toegestaan met de hiervoor bestemde bevestigingsmiddelen. Bij twijfel
kan ‘RAI stand design’ dit voor je afstemmen met Mansveld Expotech.
8.

9.
8a
-

Gangpaden

Gangpaden
Bouwen binnen de standgrens:
alle standbouw items blijven binnen de standgrens, niets mag in het gangpad geplaatst. Dit geldt ook voor
bewegende delen.
gangpaden mogen niet met standbouw of banners worden overspannen.
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8b
Gangpad tussen meerdere stands van één exposant:
Na overleg met de organisatie kan er toestemming verleend worden om de kleur en/of soort vloerbedekking van
een gangpad tussen twee of meerdere stands van één exposant aan te passen aan het standontwerp. Indien je dit
wenst vragen we je dit specifiek aan te geven bij het inzenden van het standontwerp. Hier kunnen kosten aan
verbonden
zijn.
8c
Grote items
Het binnenbrengen van grote items, zoals bijvoorbeeld een auto, moet gebeuren op het moment dat de
gangpaden nog vrij zijn. Bevat jouw ontwerp grote items die niet zomaar binnen gebracht kunnen worden geef
dit dan bij het inleveren van het ontwerp specifiek aan.

9.

9a
-

Vloeren
9. Vloeren

Vloerbelasting :
De toegestane belasting op de vloeren van het gebouw bedraagt afhankelijk van de locatie 500 tot 3000
kg/m2
Belastingen groter dan 500 kg/m2 moeten expliciet worden doorgegeven aan ‘RAI stand design’.
Puntbelasting is niet toegestaan. De krachten moeten altijd gespreid zijn.

9b
Vloeren
Door zettingverschillen kan het voorkomen dat de vloeren van de hallen 1 tot en met 5 niet geheel vlak zijn. Houd
rekening met deze oneffenheden. Problemen tijdens de opbouw kun je direct melden bij de dienstdoende Event
manager.
9c
Vlonders / verhoogde vloer:
Het gebruik van vlonders wordt aangeraden bij stands met waterleidingen en/of veel elektrische bedrading. Bij het
gebruik van vlonders in de stand moet rekening worden gehouden met het volgende:
-

De maximale hoogte is 10 cm
De zijkanten moeten gesloten zijn en op nette wijze worden afgewerkt.
De verhoogde vloerdelen dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd.
De stand moet toegankelijk zijn voor minder validen. Bijvoorbeeld door een oprit van minimaal 1x1 meter.

10. Etage- en podiumbouw vergunningen

Deelnemers die een etagestand of een podium voor personen hoger dan 60 cm willen bouwen moeten naast een
goedkeuring van het standontwerp door RAI Stand Design ook een tijdelijke bouwtoestemming aanvragen. De
aanvraag moet minimaal 6 weken vóór aanvang opbouw worden ingediend
Bij etagebouw is de deelnemer ook standhuur verschuldigd, en wel het aantal m2 etage x ½ m2 prijs.
De benodigde informatie voor een aanvraag vindt je in de webshop. Hier vind je ook het aanvraagformulier voor
een tijdelijke bouwtoestemming van een etagestand of podium.
Voor vragen aangaande de vergunning kun je altijd contact opnemen met de afdeling Vergunningendesk via mail
(vergunningen@rai.nl) of telefoon (020 - 549 18 70)

11. Standinrichting
11a
-

Stand inrichting:
Alle items worden binnen de standgrens geplaatst. ‘RAI Stand Design’ kan vragen zaken te verschuiven
als dit het doorzicht bevordert.
Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan.
Scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd.
Het plaatsen van een standnummer op de stand wordt aangemoedigd. Dit t.b.v. betere vindbaarheid van
stands.
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11b
-

11c

Vloerbedekking:
De vloer van de stand moet worden afgewerkt met tapijt of tapijttegels.
Speciale vloerbedekking (betontegels, zand, grind e.d.) is alleen toegestaan na afstemming met ‘RAI
stand design’. Dergelijke materialen dienen op een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht.
Het schilderen van vloeren is niet toegestaan.
De vloer wordt na afloop van de beurs schoon achtergelaten. Voor onverhoopt na de expositie op de
halvloer achtergelaten plakband ontvangt de deelnemer een rekening voor het verwijderen.
Rook- en gasafvoer

Maak je op de stand gebruik van verwarmingstoestellen voor demonstratie-, bak-, braad-, frituur- of
kookdoeleinden? Dan dien je minimaal 6 weken voor aanvang van de opbouwperiode een vergunning voor bakken
en braden aan te vragen en zorg te dragen voor een juiste afzuiginstallatie. Als het om rookgas gaat dient er een
afvoer naar buiten gemaakt te worden in overleg met de Technische Dienst van RAI Amsterdam. De in te dienen
aanvraag voor de vergunning vind je in de Webwinkel.
11d

Vetvangput

Deelnemers die koken op hun stand, dienen verplicht een vetvangput te instaleren ter voorkoming van vervuiling
van de leidingen van de RAI. Deze vetvangput kan worden besteld in de webwinkel. Schade/verstoppingen welke
worden geconstateerd na afloop van de Horecava, welke zijn veroorzaakt door het ontbreken van de vetvangput,
zullen worden verholpen op kosten van de Exposant. Voor het bestellen van de vetvangput kun je in de Webwinkel
terecht.

12 Veilig werken & logistieke diensten RAI Amsterdam
12a

Veilig werken

RAI Amsterdam is sinds 2012 gestart met een nieuwe aanpak rondom Veilig Werken tijdens opbouw en afbraak van
evenementen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Kijk op https://www.rai.nl/veilig-werken/ voor meer informatie.
12b

Planten, bloemen en heesters als decoratie

-

“Levend groen” is toegestaan op de beurs mits dagelijks bevochtigd wordt.
Gekapt materiaal (bijv. kerstbomen) dienen allemaal geïmpregneerd te zijn.

Kunststof decoratie (planten, bloemen etc.) zijn toegestaan mits:
Deze voldoen aan brandklasse A1 (NEN-EN 13501-1);
Het certificaat waarop staat dat het gebruikte product voldoet aan deze brandklasse op de stand aanwezig is
en getoond kan worden op verzoek van RAI Amsterdam.
Van geïmpregneerde materialen dient op verzoek van RAI Amsterdam een brandveiligheid certificaat overlegd te
worden. Ondanks dat er een certificaat is overlegd, houdt RAI Health & Safety zich het recht voor om een brandtest
uit te voeren op het behandelde materiaal.
Het volgende is van toepassing indien niet wordt voldaan aan bovengenoemde brandklasse:
Staande kunststof decoratie:
De totale hoogte van de decoratie is niet hoger dan 180 cm*;
De diameter van de decoratie is niet groter dan 80 cm;
De afstand t.o.v. de andere kunststof decoratie is minimaal 100 cm;
Hangende kunststof decoratie:
Mag zich niet bevinden boven gangpaden en/of vluchtroutes;
De totale lengte van de decoratie niet langer is dan 70 cm;
De diameter van de decoratie niet groter is dan 30 cm;
De afstand t.o.v. andere kunststof decoratie is minimaal 50 cm;
De afstand tot het plafond is minimaal 50 cm.
* Totale hoogte = Kunststof decoratie inclusief voetstuk, pot, tafel etc.
Rai Health & Safety behoudt zich het recht voor om na beoordeling van de specifieke situatie ter plaatse,
anders te oordelen.
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12c

Exclusiviteit DB Schenker
-

Het is alleen aan de medewerkers van DB Schenker toegestaan om met gemotoriseerd of elektrisch
transport in de hallen en de buitenterreinen te bedienen.
Bloktijden voor laden en lossen kunnen worden besteld in de webwinkel.
Door andere partijen mag er wel gebruik gemaakt worden van manueel aangedreven materieel.
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