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Hoofdstuk 1 - Belangrijke data op- en afbouw van standen
1.

Standopbouw

Begin opbouw
• voor de groep 1 :

•

begin opbouw :

donderdag 02/01/2020

7u00 – 21u00

voor de andere groepen :

zondag 05/01/2020

7u00 – 21u00

woensdag 8/01/2019

om 23u00

Einde opbouw – voor alle groepen

GEEN sweeping day-veiligheidscontrole in 2020 !
2.

Standafbouw

Evacuatie van de voertuigen voor alle groepen

zondag 19/01/2020

vanaf 19u00

Afbouw – doorlopend in alle paleizen

zondag 19/01/2020

vanaf 19u00

Voertuigen voor de afbouw op beursvloer toegestaan op zondag 19/01/2020

vanaf 22u00

3.

Oplevering ontruimde standplaatsen
• Voor de groepen 2, 3, 4, 5, 6 en 7

maandag 20/01/2019

om 23u00

• Voor de groep 1

dinsdag 21/01/2019

om 23u00
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Duur van de werken: de exposanten zullen hun standenbouwer verzoeken maximaal gebruik te maken van de
openingsuren tijdens opbouw- en afbouwperiode. Elke vraag voor werken buiten de openingsuren moeten
aangevraagd worden op het secretariaat van het Organiserend Comité (Paleis 5).

Hoofdstuk 2 - Richtlijnen voor inrichting van de standen
1. Algemene bepalingen
De standverantwoordelijken dienen er zich van te vergewissen dat hun standenbouwer in het bezit is van dit
technisch reglement alvorens aan de opbouw van de stand te beginnen. Ook zijn de exposanten volledig
verantwoordelijk voor de opbouw, de inrichting en de afbouw van de standen.
Ze zullen ervoor zorgen de wettelijke en reglementair van kracht zijnde bepalingen en voorschriften van het
algemeen Reglement van het Salon en de reglementen van Brussels Expo na te leven en door hun
standenbouwer te doen naleven.
Het Organiserend Comité mag elke standenbouwer uitsluiten die deze voorschriften niet naleeft. Het kan
bovendien elk materiaal laten verwijderen dat gevaarlijk, lawaaierig of onverenigbaar lijkt met de
geplogenheden van het Salon.
1.1. Indiening van de individuele plannen voor standenopbouw en –inrichting
Data indiening plannen
Elke exposant zal de gedetailleerde plannen van de gewenste standconstructies en -inrichtingen aan de
technische coördinator van het Salon voor goedkeuring voorleggen. Zonder schriftelijke goedkeuring zal de
aanvang van de standenopbouw niet toegelaten worden.
De plannen moeten bij FEBIAC toekomen uiterlijk:
•

op 31 oktober 2019 voor groepen 1 en 3; het niet indienen van de plannen op de gevraagde datum leidt
tot een vergoeding van 2.500€ (5.000€ naar 1 december);

•

op 15 november 2019 voor de andere groepen, het niet indienen van de plannen op de gevraagde datum
leidt tot een vergoeding van 1.000€ (2.000€ naar 15 december);

Vereisten voor de plannen
Het Comité zal streng optreden in verband met de goedkeuring van de plannen.
Deze plannen :
• moeten in overeenstemming zijn met het technisch Reglement van het Salon;
• moeten een grondplan, doorsneden en opstanden bevatten;
• vermelding van de hoogtes van de constructies, reclameborden, en verlichtingssystemen;
• vermelding van andere technische installaties (verwarming, elektrische kasten, brandhaspels, …);
• moeten minstens op schaal 0,5 % opgesteld zijn. Alle kleinere schalen of onleesbare gegevens (plannen,
maten en aanduidingen) zullen geweigerd worden en zullen geen goedkeuring krijgen.
• Alle exposanten moeten voor 15 december 2019 een plan bezorgen, aan het Organiserend Comite, met
de inplanting van de ophangstructuur en de positie van de verlichtingselementen, vooral met betrekking
tot de publieke gangpaden.
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Aanvragen voor afwijkingen betreffende standinrichting:
Een exposant die een afwijking wenst, moet dit bij het aanvragen nog vóór hij het definitieve plan indient en
uiterlijk voor:
• op 15 oktober 2019 voor Groep 1 en 3;
• op 31 oktober 2019 voor de andere groepen.
Na deze datum worden geen afwijkingen meer toegestaan. Het Comité oordeelt over de opportuniteit van de
gevraagde afwijkingen.
1.2. Brandvastheid
•
•

•

de bij de standbouw en algemene binneninrichting gebruikte materialen mogen niet gemakkelijk vuur
vatten of onder invloed van warmte schadelijke gassen en rook afgeven.
alle gebruikte materialen voor de standconstructie moeten overeenstemmen met de van kracht zijnde
reglementen over brandbeveiligingsmaatregelen en meer bepaald onontvlambaar of moeilijk
ontvlambaar (klasse A2) gemaakt zijn voor ze binnen de omheining van Brussels Expo worden gebracht,
indien dit niet het geval is wordt er geen toestemming gegeven om met de standconstructie te beginnen
een attest dat de brandvastheid van de materialen bevestigt moet op elk ogenblik kunnen voorgelegd
worden. Deze attesten kunnen worden uitgegeven door volgende instellingen: Universiteit van Gent,
Laboratorium Herpol, Universiteit van Luik, erkend laboratorium in het buitenland.

Europese vergelijkingstabel brandbeveiliging:
België

Frankrijk

GrootBrittannië

Nederland

Duitsland

Classificatie volgens
NBN S21-203

NF P 92-507

Testmethode
BS 476 P7

NEN 3883

DIN 4102

0 (NEN 3891)

A

1
2
3
4
5

B1
B2
B3
M1

A0 (ISO 1182)

M0 (onontvlambaar)

Geen classificatie
A1
A2
A3
A4

M1 (onontvlambaar)
M2 (moeilijk ontvlambaar)
M3 (gematigd ontvlambaar)
M4 (gemakkelijk ontvlambaar)

CI1
CI2
CI3
CI4

1.3. Goedkeuring van de standconstructies
Standconstructies moeten conform zijn aan de wettelijke en reglementair van kracht zijnde voorschriften en ook
aan het goedgekeurde plan. Het Comité mag wijzigingen opleggen aan reeds goedgekeurde constructies
omwille van veiligheid en/of algemeen uitzicht.
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ALGEMENE REGEL : Geen enkele exposant mag op zijn stand voorwerpen opstellen die een andere exposant of
de bezoekers kunnen storen of die het zicht op nabije standen kan hinderen.
Veiligheid tijdens de op- en afbouw periode
Het blijft een hoofdbekommernis van de organisator om de veiligheid van de werknemers tijdens de opbouwen afbouwperiode te bevorderen. In samenspraak met de betrokken controlediensten van de overheid heeft
Brussels Expo een document opgesteld waarin de voornaamste voorschriften over Veiligheid, Hygiëne en Milieu
worden opgesomd die van kracht zijn voor elke standenbouwer en zijn onderaannemers. Brussels Expo heeft
een Veiligheidscoördinator aangesteld die de nodige controles zal uitvoeren. (Wet betreffende het Algemeen
Welzijn van 04.08.1996 - KB van 25.01.2001).
Zoals vermeld in het algemeen reglement is elke exposant verplicht een veiligheidsrapport in te vullen en de
nodige informatie te bezorgen aan de Veiligheidscoördinator (Peter GHOOS – pghoos@vincotte.be), en dit voor
13 december 2019 ten laatste. Niet naleving van de voorschriften kan leiden tot sancties zoals bv de weigering
om de standopbouwwerken te beginnen of weigering om een elektrische stroomaansluiting te leveren. De
arbeidsinspecteur van het Ministerie van Werk kan overgaan tot het tijdelijk opschorten van de activiteiten of
het afsluiten van de stand bij zware inbreuken of ongevallen.
Niet goedgekeurde constructies
Standconstructies die niet aan het Algemeen en aan het Technisch Reglement voldoen, moeten onmiddellijk
gewijzigd of verwijderd worden. Wanneer de exposant niet aan dit verzoek voldoet, mag het Organiserend
Comité deze constructies op kosten en voor risico van de betrokken exposant doen wijzigen of verwijderen.

2.

Staat van de paleizen

Paleisinfrastructuur
Bij de toewijzing van zijn standplaats ontvangt elke exposant een plan met maataanduidingen van de hal waarin
zijn standplaats ligt. Hij moet het plan van zijn standplaats controleren en zich zo nodig ter plaatse gaan
informeren. Hij moet vooral op de hoogte zijn van de in zijn standplaats geïntegreerde kolommen, balken,
ramen en dienstbaarheden, enz.
Alle stands en decoratie-elementen moeten volledig zelfdragend zijn, zonder ophanging aan of steun tegen
muren of plafonds of andere infrastructuur van Brussels Expo.

Hoofdstuk 3 - Standinrichting

1. Algemene maatregelen
1.1. Bestellingen bij Brussels Expo
•

Agenda voor de bestellingen van ophangpunten et van aansluitingen (water, elektriciteit, gas, internet) via
de officiële webshop van Brussels Expo :
o
o
o

Voorkeurtarieven : t.e.m. 05/12/209
Standaardtarieven : van 06/12/2019 t.e.m. 01/01/2020
“last minute” tarieven : vanaf 02/01/2020
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1.2. Dienstbaarheden
•

exposanten met een standplaats waaraan bepaalde beperkingen zijn opgelegd (gewicht, vrije doorgang
of andere dienstbaarheden) moeten zich strikt houden aan de instructies terzake;

•

brandhaspels, blusapparaten, alarmknoppen, elektrische koffers en waterkranen moeten op elk
moment (dag en nacht) duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar blijven;

1.3. Afvalverwijdering
De exposanten zijn verantwoordelijk voor de verwijdering en behandeling van alle afval tijdens de vooropbouw,
opbouw, afbouw en verlengde opbouw periodes (bestelbonnen zijn beschikbaar via Extranet of in het
secretariaat vooraan paleis 5).
De afvalverwijdering gebeurt enkel door de firma die belast is met de schoonmaak van het Salon en die
bovendien permanent op het Salon aanwezig is. Het is verboden containers voor afvalverwijdering van een
ander bedrijf te gebruiken dan de officiële leverancier van Brussels Expo.
Indien het afval niet verwijderd wordt, zal het Organiserend Comité het initiatief nemen het afval te doen
verwijderen. De kosten hiervan worden door het Comité aan de exposanten doorgerekend tegen een forfaitair
bedrag van € 150,00 per m³ + BTW. Dit bedrag zal worden afgehouden bij de terugbetaling van de
waarborgsom. De raming van het aantal m³ gebeurt enkel door het Comité of door een door hem aangestelde
expert.

2. Voorschriften voor standinrichting
a) Audio sonisch materiaal
Exposanten van groep 2 (auto toebehoren, onderdelen en uitrustingen) mogen enkel audio sonisch materiaal
demonstreren binnen een volledig geluidsisolerend systeem (cabine of koptelefoon) en niet in wagens die voor
het publiek toegankelijk zijn.
b) Boetes
Elke inbreuk kan bestraft worden met een forfaitaire vergoeding van € 1.500,00 per eenheid per dag. Bij niet
naleving van de beslissingen van het Comité of de Controle Commissie kan de exposant daarenboven zelfs zijn
getrouwheidsvoordelen verliezen.
c) Brandpreventie
Er moet verplicht een noodverlichting worden voorzien in lokalen en evacuatiegangen die leiden naar
nooduitgangen. In- en uitgang(en)/nooduitgang(en) moeten duidelijk worden aangeduid (AREI).
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Standen met een oppervlakte van meer dan 72 m2 zijn verplicht de nodige brandblussers te voorzien. Deze
brandblussers moeten waar noodzakelijk aanwezig zijn; o.a. in keukens, opslagplaatsen, eetruimtes, technische
ruimtes en doodlopende gangen.
d) Drankgelegenheden
Moeten zo discreet mogelijk worden ingericht en mogen in geen geval langs buiten zichtbaar zijn.
Nooduitgangen, in- en uitgangen moeten duidelijk zijn aangegeven. Een noodverlichting moet voorzien worden.
Ze moeten bovendien uitgerust zijn met de voorgeschreven brandbeveiligingssystemen.
e) Doorgang
De hoogte van vrije doorgang in de gangpaden, evacuatiewegen, deuren en hellingen moet minstens gelijk zijn
aan de breedte van de nooddeuren van de verschillende paleizen.
f)

Gangpaden en publieke gangpaden

•

de publieke gangen en de gangen naar nooduitgangen moeten volledig vrij blijven over een breedte van
3,50 m, of gelijk aan de vrije breedte van de poort;

•

de gangpaden naar de nooduitgangen kunnen op hoogte van de standwand gesloten worden, hetzij
door 2 deuren die gemakkelijk moeten openen in de richting van de nooduitgang, of door een
afdekdoek dat is gesneden in lamellen van 50 cm.

•

geen enkele standconstructie, tentoonstellingselement, individueel naambord of verlichtingssysteem
mag in of boven de gangpaden uitsteken;

•

geïntegreerde gangenpaden moeten duidelijk vermeld worden op het plan en volledig vrij gehouden
worden;
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•

een hellend vlak dient voorzien te worden over de ganse breedte van de gang en zowel vooraan als
achteraan en met een max. helling van 10 %.

g) Gebruik van water
Aërosolproducerende systemen en andere waterinstallaties zijn toegelaten maar moeten door de
exposant dagelijks regelmatig gecontroleerd worden op het risico van besmetting met bijvoorbeeld
Legionella pneumophila, enz., zoals bepaald in artikel 6 van het Ministerieel Besluit van 11 juni 2004 van
de Vlaamse Gemeenschap.
h) Hoogte van de standconstructies en van kantoren of andere lokalen
•

ALGEMENE REGEL : de constructie mag het algemeen zicht op nabije standen niet hinderen.

•

Met het oog op een esthetisch geheel mogen exposanten met muurstanden in de paleizen 3, 4, 5, 6, 7
en 11 met een hoogte van maximaal 6.00m bouwen:

•

Voor de exposanten die paleizen 1, 8, 9, 12, de Astridhal en de Patio bezetten, zullen constructies in de
hoogte geval per geval onderzocht worden door het Comité, dit met het doel om een maximale zicht op
de buurstanden te behouden.

•

op standen die tegen de zijmuren van de paleizen gelegen zijn moet de constructie parallel langs de
muur van het paleis worden ingepland.
Voor de groep 1 mag de diepte van deze kantoren en van elke door zijwanden ingesloten zone niet
meer zijn dan :
• 9,00 m in paleizen 8 & 9
• 15,00 m in de overige paleizen
• De maximale toegelaten hoogte voor deze constructies is 6,00 m

•

op centraal gelegen standen moeten kantoren worden ingepland in het midden van de standplaats
ofwel tegen de scheidingslijn met de buurstand. In het laatste geval is zowel het akkoord van de
buurstand als van het Comité vereist. In geen geval mag de constructie het algemeen zicht op nabije
standen hinderen (gebruik van doorzichtige materialen is aanbevolen).

•

maximum toegelaten hoogte:
o
voor- en zijgevels: 3,00 m.
o
achterwanden:
▪
centraal gelegen standen 3,00 m
▪
muurstanden uniform op 3 m. en tot op max. 6 m in geval van een verdieping
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Voor paleizen 2 en 10: indien maar 1 exposant voor heel het paleis mag een vrij ontwerp gemaakt
worden. Dat ontwerp dient aan het Salon Comité voorgelegd te worden voor goedkeuring.
i)

Kunstmatige rook
Exposanten mogen geen apparaten gebruiken die kunstmatige rook produceren.

j)

Minimumafstanden

•

om een overzichtelijk geheel te bereiken worden de exposanten van groepen 1 en 2 verzocht een
minimumafstand van 0.50 m vrij te laten tussen hun standconstructie en/of tentoonstellingselementen
en de rand van het gangpad;
voor de veiligheid moeten de exposanten minimum 1 m (gemeten tussen openstaande deuren) van de
tentoongestelde voertuigen of tentoongesteld materiaal vrij laten;
geen enkel paneel, stof of ander materiaal mag rechtstreeks worden bevestigd op muren, kolommen of
dak van het paleis. Dit is ook geldig voor de passerel structuren gelegen in de paleizen 8, 9 en Patio.
een minimumafstand van 20 cm tussen de achterwand van de stand en de muur van het Paleis is
verplicht;

•
•
•

k)

Naambord, reclamebord, scherm, totem, foto, tekst

•

Algemene richtlijnen
o
wanneer de toegelaten hoogte van een publiciteit hoger is dan de toegelaten hoogte voor de
constructie van kantoren en andere lokalen, moet de publiciteit centraal boven de stand
geplaatst worden op een hoogte van 5,50 m (limiet bovenkant tekst of logo);
o
de exposanten zullen zoveel mogelijk vermijden om wanden en/of panelen te plaatsen ter
ondersteuning van hun publiciteit en die op een abnormale manier het algemeen overzicht in
het paleis zouden hinderen.
o
totems of publiciteitszuilen mogen maximum 2,50 m hoog zijn en moeten worden ingeplant op
1,50 m van de rand van de stand. Totems geplaatst op meer dan 7,00m van de rand van de
stand mogen een hoogte hebben van 4,00 m.
o
de naamborden mogen een binnenverlichting hebben;

•

Maximale hoogte
o
corporate naamborden zijn enkel toegelaten op muurconstructies of in het verlengde van de
stand. Logo’s, reclameborden en firmatekens mogen tot 5,50 m hoog geplaatst worden (uiterste
grens bovenkant tekst of logo). Op wanden tegen de muren van de paleizen of op eventueel
toegestane wandconstructies van 6,00 m mag dit ook tot 5,50 m hoog (uiterste grens bovenkant
tekst of logo).
o de maximumhoogte van banners, reclamepanelen en andere logo’s die opgehangen worden
bedraagt 1,50 m.
o voor exposanten van de groep 1 bij de ophanging van een publicitaire of decoratieve banner
(geen logobord) in een verlichtingsstructuur moet een afstand van 5,00 m bewaard blijven ten
opzichte van de grenzen van de stand;
o voor aangrenzende standen, die niet gescheiden zijn door een publieke gangpad, moeten de
hechtingspunten van het logo in de lichtstructuur een afstand van minimum 1,50 m tot het
einde van de stand respecteren;
o exposanten met standplaats in de Astridhal mogen hun reclameborden plaatsen tot op 3,00 m
hoog bovenkant tekst of logo.
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l)

Scheidingswanden
Om tot een harmonieus geheel te komen en het verkeer van het publiek te vergemakkelijken, zullen de
exposanten zoveel mogelijk het bouwen van afsluitingen/scheidingswanden vermijden. Indien er toch
scheidingswanden tussen twee standen worden geplaatst, zal dit gebeuren in samenspraak tussen de
betrokken exposanten en het Comité. De constructeurs dienen zich te houden aan de diepte aangeduid
op de plannen. Scheidingswanden over de hele diepte van de stand zijn niet toegelaten.

m) Sokkels en draaiplatformen
•
•
•
•

sokkel max. 0.50 m hoog in het midden en bij hellend vlak max. 0.80 m aan het hoogste punt;
dienen enkel voor het tentoonstellen van voertuigen en zijn niet toegankelijk voor het publiek;
het geheel (sokkel + tentoongesteld materiaal) mag niet hoger zijn dan 2.50 m (gemeten in het midden);
indien toch toegankelijk voor het publiek moet een afwijking aangevraagd worden met technische
beschrijving van het draaiplatform (rotatiesnelheid).

n) Standconstructies met verdieping of met terras:
•
•
•
•
•
•

•
•

enkel toegelaten voor exposanten van groepen 1, 2 en 5 met een standoppervlakte van minstens
200m²;
vergoeding per m2: iedere exposant heeft gratis recht op een terrasoppervlakte ten belope van 20% van
de totale oppervlakte van zijn stand. Elke m² boven deze 20% wordt gefactureerd tegen het geldende
tarief per vierkante meter;
exposanten die constructies met verdieping of met terras mogen bouwen moeten ervoor zorgen alle
voorschriften na te leven die op dergelijke constructies van toepassing zijn. Vooral belangrijk is de
naleving van de Belgische normen met betrekking tot belasting per m² (maximum 500 kg/m2);
de maximale hoogte voor deze constructies is uniform vastgelegd:
o
voor constructies met terras: 3,00 m – opgelet: hoogte reling 1.10 m EUN. Totale hoogte 4.10 m
o
voor constructies met een gesloten verdieping: 6,00 m;
deze constructies mogen enkel langs de zijwanden of de achterwanden van de paleizen worden
gebouwd, tenzij afwijking is toegestaan;
in principe zijn constructies, zowel boven publieke gangpaden, als boven nooduitgangen, niet
toegelaten, alleen het Comité kan daar anders over beslissen en een eventuele afwijking toestaan.
Wanneer gangen geïntegreerd zijn in de stand, kan het Comité na overleg en onder bepaalde
voorwaarden de constructie van een loopbrug toelaten. In geen geval mogen hierop publicitaire
boodschappen over de types, modellen of prijzen van de tentoongestelde voertuigen worden
aangebracht. Enkel neutrale afbeeldingen of versieringen mogen hierop worden aangebracht;
dergelijke constructies mogen enkel langs de zijwanden of achterwanden van de paleizen worden
gebouwd tenzij afwijking is toegestaan;
voor verdiepingen moet de breedte tussen de traparmen, overlopen, evacuatiewegen, galerijen en
deuren minstens 80cm bedragen. Evacuatietrappen moeten 2 traparmen hebben en moeten een
nuttige breedte hebben die, in centimeters uitgedrukt, minstens gelijk is aan het voorziene aantal
personen dat ze zal gebruiken vermenigvuldigd met factor 1.25.

De algemene stabiliteit van standen met terras of met één of meerdere verdiepingen, moet worden
goedgekeurd door een door het Comité erkend controleorganisme, en dit op kosten van de exposanten. De
exposanten moeten, ten laatste op 6 december 2019, een stabiliteitsberekening aan het Comité bezorgen zodat
deze de goedkeuring aan het controleorganisme kan vragen.
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o) Verlichting
•

Verlichtingssystemen
o
verlichting van kantoren: maximaal zo hoog als de kantoren zelf;
o
verlichting van voertuigen: de lichtbron moet op de voertuigen gericht worden en mag geen
hinder vormen voor het publiek (verblinding);
o
verlichting publiciteit: zo hoog als de toegelaten hoogte van de publiciteit.
o
Omwille van veiligheid moet elke bijkomende verlichting uitgerust zijn met afdoende
bescherming. Elektrische aansluitingen moeten vanaf de grond gebeuren.

•

Opgehangen verlichting
o
is niet toegelaten vanaf de dakconstructie in de Astridhal, in de Patio en in Paleis 1. In de overige
paleizen moeten de lichtstructuren vooraf goedgekeurd worden door het Comité en de vzw
Brussels Expo;
o
een dergelijk opgehangen verlichtingssysteem is aan een strikte reglementering onderworpen.
De rails of spots mogen niet uitsteken boven de publieksgang. De rails boven de nooduitgangen
mogen doorlopen maar zonder bevestiging van de spots boven de doorgang;
o
de bevestigingskabels moeten door Brussels Expo getrokken worden. (bestelbon beschikbaar op
het exposantenextranet). Het totale systeem moet worden goedgekeurd door een door het
Comité erkend controleorganisme en gedekt zijn door de verzekeringspolissen van de exposant
(brand, burgerlijke aansprakelijkheid, enz.).
o
het Comité rekent de controlekosten door aan alle betrokken exposanten. Ze bedragen
minimum € 150,00 + BTW per behandeld dossier.
o de rails waaraan de verlichtingspunten zijn vastgemaakt die deel uitmaken van een dergelijk
opgehangen systeem mogen eenvormig op 7.00 m hoog worden opgehangen (onderkant rail).
Deze hoogte zal bevestigd worden per paleis, met het gemeenschappelijk akkoord van de
betreffende exposanten, op de coördinatie vergaderingen georganiseerd door het Comité.
o
de exposant moet voor 1 december 2019 een gedetailleerd plan indienen bij Brussels Expo met
volgende informatie:
▪
juiste inplanting en hoogte van rails en spots;
▪
totaal elektrisch vermogen per stand is onderworpen aan het totale vermogen per
paleis en zal door de diensten van Brussels Expo gecontroleerd worden.
▪
aantal ophangpunten en gewicht per ophangpunt.
▪
naam en gegevens van gekozen aannemingsfirma.

p) Vloerbekleding
•
•
•
•

de exposanten moeten op hun eigen kosten een los tapijt of een andere losse vloerbekleding plaatsen.
Ze mogen deze tapijten vasthechten met zelfklevende strips. Deze strips moeten echter van die kwaliteit
zijn dat ze gemakkelijk kunnen verwijderd worden en geen lijmsporen achterlaten;
elk niveauverschil in plankenvloer met aanpalende standen moet zorgvuldig geëffend worden, tenzij de
standen gescheiden zijn door een gangpad voor het publiek;
maximale hoogte voor plankenvloeren is vastgelegd op 18 cm;
om tot een harmonieus geheel te komen en het verkeer van het publiek te vergemakkelijken, zullen de
exposanten zoveel mogelijk het bouwen van verschillende niveaus in de plankenvloer vermijden;
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•

in het geval van 2 aangrenzende exposanten, zal diegene met de hoogste vloer de kost voor de
overgang van de 2 standen op zich nemen;

•

als één van de 2 exposanten zijn plannen niet binnen de gevraagde termijn van het Comité heeft
ingediend, zal hij de kosten dragen van de overgang tussen de 2 bekledingen van de vloer;
vloerbekleding van in de stand geïntegreerde gangpaden:
exposanten die gangpaden voor het publiek of doorgangen naar nooduitgangen in hun stand integreren,
mogen deze op gelijke hoogte brengen met een maximale hoogte van 18 cm. Ze moeten deze
gangpaden bekleden met een tapijt van contrasterende kleur of ze duidelijk zichtbaar maken met
zijbanden of stippen van een andere kleur. Deze gangen moeten duidelijk vermeld worden op het plan
en volledig vrij gehouden worden;

•

•

het is verboden in de paleisvloer te boren.

Hoofdstuk 4 - Richtlijnen voor op- en afbouw
1. Algemene bepalingen
Verkeer en stationeren van voertuigen
•
•
•
•

de instructies van de organisatoren en van de bewakingsdiensten moeten nauwlettend worden
opgevolgd.
verkeer van voertuigen binnen de omheining van Brussels Expo is enkel toegelaten voor het vervoer van
standmaterialen. (Enkel mono-volumes, lichte bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens)
stilstaande voertuigen mogen in geen geval het verkeer hinderen
voertuigen die standmateriaal vervoeren moeten binnen de kortste tijd gelost worden en de paleizen
verlaten. Er mag geen enkele auto binnen de paleizen geparkeerd staan
- 11 -

98th European Motor Show Brussels - “Auto/Moto/Mobility”
Brussels Expo, 9 - 19 januari 2020

•
•

buiten de opbouw- en/of afbouwuren mag geen enkel voertuig, container of groot materieel binnen de
omheining of in de brandgangen komen.
tijdens de op- en afbouw zal geen enkele privéwagen toegestaan worden binnen de omheining, mits
speciale toelating door het Comité. Wie het Secretariaat of de paleizen wenst te bereiken, wordt
verzocht zich naar de parkings te begeven.

Standverantwoordelijke
Tijdens de volledige Salonperiode (op- en afbouw periode inbegrepen) moet een standverantwoordelijke van de
exposant op de stand aanwezig zijn en altijd telefonisch bereikbaar zijn.
Paleiszones met beperkte draagkracht
Voor het aanvoeren of weghalen van hun materiaal in de paleizen mogen de exposanten nooit zware
vrachtwagens of toestellen voor goederenbehandeling gebruiken waarvan het gewicht de toegelaten
vloerbelasting per m² in bepaalde paleiszones overschrijdt.
Materiaal
Het is verboden tentoonstelling, stand- of verpakkingsmateriaal te plaatsen op de standplaats van andere
exposanten. De gangen moeten ook tijdens de opbouw en de afbouw doorlopend vrij blijven voor eventuele
evacuatie.
Goederenbehandeling
De behandeling van tentoonstellingsgoederen, hun ontvangst en terugzending zijn ten laste van de exposanten.
Elke exposant zorgt op eigen kosten, risico en gevaar voor het vervoer, de behandeling en de installatie van zijn
producten of apparaten.
Toegang tot de paleizen
Tijdens opbouw- en afbouwperiode is de toegang strikt verboden aan alle personen die niets met de opbouw of
afbouw van het Salon te maken hebben. Het Comité wijst elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke
ongevallen.
Rookverbod: er is een strikt rookverbod in de paleizen (wet van 19.01.2005), ook tijdens opbouw- en
afbouwperiode.

2. Opbouw
Einde opbouwwerken
•
•
•

de standen moeten in alle paleizen uiterlijk klaar en schoongemaakt zijn tegen woensdag 8 januari 2020
om 23u00 (geen sweeping day in 2020);
na 17u00 zullen er geen voertuigen meer in de paleizen worden toegelaten;
al het materiaal (werkbanken, kisten, verpakkingen, enz.) en afval (plastic) moeten ten laatste tegen
18u00 verwijderd zijn. Het Comité zal op kosten en risico van de exposanten al het materiaal dat niet
binnen de voorgeschreven termijn verwijderd is, laten weghalen;
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Inname van de standplaats
Exposanten die voor onderstaande termijn hun standplaats niet hebben ingenomen, verliezen hun
tentoonstellingsrecht. Vanaf dat ogenblik kan het Comité vrij beschikken over de standplaats.
•
exposanten van Gr. 1 en 3 : begin van de officiële opbouwperiode;
•
exposanten van de overige groepen : dinsdag 7 januari 2020 om 10u00;

3. Afbouw
Het Comité zal op kosten en risico van de betrokken exposant al het materiaal laten weghalen dat niet binnen
de voorgeschreven termijn verwijderd is ( pagina 1 van het reglement).
Een standverantwoordelijke van de exposant moet op de standplaats aanwezig blijven totdat deze volledig
ontruimd is.
Uitgangsbonnen
•
enkel te gebruiken tijdens de afbouwperiode, van 27 t/m 29 januari 2019;
•
worden afgeleverd door het Salonsecretariaat na vereffening van noch openstaande facturen, zoniet
zullen de uitgangsbonnen onverbiddelijk worden geweigerd;
•
worden vanaf donderdag 24 januari 2019 overhandigd aan de standverantwoordelijken. Ze moeten in
voldoende exemplaren voorzien worden voor alle onderaannemers (transporteurs standenbouwers,
catering, leveranciers, enz.) die materiaal van de standplaats moeten weghalen. (Eén bon per voertuig
die buiten de omheining moet rijden);
•
Het Comité kan in geen geval de uitgangsbonnen rechtstreeks aan de leveranciers afleveren zonder het
bewijs dat deze gevolmachtigd zijn door de exposanten.
Herstellingswerken
Olie- en verfplekken, kleefbanden, strips voor het vasthechten van tapijt, lijmsporen, nagels en alle gebruikte of
tentoongestelde materialen moeten binnen de voorgeschreven termijn worden verwijderd. Zoniet zal het
Comité zelf alle herstellingen laten uitvoeren en alle achterblijvende voorwerpen laten verwijderen en/of
opslaan op kosten en risico van de betrokken exposant.

4. Staat van bevinding
De exposanten moeten hun standplaats verlaten binnen de gestelde termijn (zie pag. 1 van dit reglement). Ze
moeten de standplaats terug herstellen in de staat waarin ze deze bij aankomst hebben aangetroffen.
Tussen het Comité en Brussels Expo worden eventuele beschadigingen achteraf ontegensprekelijk vastgelegd
tijdens de definitieve staat van bevinding.
Opkuis van de standoppervlakte :
Bij het verlaten van de paleizen moet de standverantwoordelijke zich aanmelden bij het secretariaat van het
Organiserend Comité om door een verantwoordelijke van het Comité of door een lid van de bewakingsdienst
vaststellingen te laten doen inzake de verplichting tot verwijdering van afval en herstel van de plaats in haar
oorspronkelijke staat. Na de vaststelling dat de verplichtingen zijn vervuld, ondertekenen beide partijen een
document - in het tegenovergestelde geval, wordt de waarborg voor de standplaats niet teruggestort.
Als deze controle niet doorgaat, en als er op de standoppervlakte restafval gevonden wordt, zal deze afval op
kosten van de exposant geëvacueerd worden en een forfaitaire vergoeding van € 500,00 zal aan de exposant
toegerekend worden. Dit is ook geldig voor het opvegen van de vloer over de hele oppervlakte.
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Hoofdstuk 5 – Veiligheidsmaatregelen van Brussels Expo
Het algemeen Reglement van veiligheidsmaatregelen tegen brand van Brussels Expo wordt aan de exposanten
toegestuurd samen met het Veiligheidscharter.
De standverantwoordelijken evenals de standenbouwers dienen dit reglement te hebben gelezen voor aanvang
van de werken.

Hoofdstuk 6 - Specifieke maatregelen voor Personen met Beperkte Mobiliteit (PBM)
Het hoofddoel van de toegankelijkheid is de onafhankelijkheid van Personen met Beperkte Mobiliteit te
waarborgen.

Alles wat voor het publiek voorzien is, is ook toegankelijk voor de PBM.
•

De PBM vormen een zeer groot publiek: het gaat om de personen met een al dan niet zichtbare
handicap, de begeleiders van deze personen en alle mensen van wie de mobiliteit tijdelijk verminderd is
(ongeval, kinderwagen enz.).
Wij houden in grote lijnen rekening met 7 "soorten" gehandicapten:
o
o
o
o
o
o
o

•

•

rolstoelgebruikers
personen die met krukken lopen
slechtzienden
blinden
slechthorenden
doven
kwetsbare mensen.

Bij het ontwerp van het salon en de stands moet er dus naar gestreefd worden zoveel mogelijk
elementen die de onafhankelijkheid van deze personen beperken, weg te nemen. Uw toegankelijk
evenement zal voor iedereen een bron van welzijn zijn.
De plannen houden rekening met de normen inzake toegankelijkheid voor personen met beperkte
mobiliteit.

Kantoren of andere lokalen
•

De vrije doorgang van een deur moet minimaal 85 cm breed zijn (voorzie een opening van 1 m). Aan
weerszijden van de deur moet een draairuimte van 1,50 m beschikbaar zijn buiten het bereik van de
opengaande deur. Aan de zijde van de deurkruk moet een vrije ruimte van 50 cm beschikbaar zijn opdat
een persoon in een rolstoel ze onafhankelijk kan bedienen (om de deur te openen, moet de persoon zijn
rolstoel schuin zetten, en hiervoor is een ruimte van 50 cm nodig).

Minimale afstand
•

Een "gang" moet minimaal 1,20 m breed zijn. Tussen 2 plaatselijke hindernissen is een breedte van 85
cm toegestaan over een maximale lengte van 1 m. Met een breedte van 1,20 m kan de rolstoelgebruiker
zich tussen de tussenschotten (bijvoorbeeld) bewegen met een veiligheidsmarge voor stuurfouten.
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•

Om zich bijvoorbeeld rond een wagen te verplaatsen, moet een doorgang zonder hindernissen
beschikbaar zijn van minimaal 1,20 m en ideaal zelfs van 1,50 m zodat de rolstoelgebruiker zich kan
omdraaien om van richting te veranderen.

Uithangborden, reclame, schermen, totems, foto's & teksten
•

Voor blinden en slechtzienden moet iedere hindernis op hun weg tot de vloer worden verlengd zodat zij
ze met de stok kunnen opmerken (dat geldt ook voor bandhaspels, blusapparaten, vuilnisbakken e.a.)
De totems kunnen een goed visueel herkenningspunt zijn voor slechtzienden. Een eenvoudige,
contrasterende en overal terugkerende grafische vormgeving komt de leesbaarheid ten goede.

Vloerbekleding
•

De vloerbekleding moet stabiel, vast en slipvrij zijn, en een voldoende hoge dichtheid hebben om te
voorkomen dat de wielen van de rolstoel erin zakken.

•

Een opstap van maximaal 1 cm hoog is plaatselijk toegestaan. Als er gaten in de bekleding zijn (rooster),
mogen die een diameter van maximaal 1 cm hebben (krukken).

Voor het Organiserend Comité,

Pierre LALMAND
Generaal Directeur van de Salons

Jean-Paul RENAUX
Voorzitter van het Organiserend Comité
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