Op- en afbouw procedure High Five
Om het transportverkeer tijdens de op- en afbouw efficiënt en veilig te laten verlopen
hanteert Jaarbeurs de volgende procedure:
Opbouw
Men kan zich tijdens de opbouwtijden rechtstreeks op P1 (route 300) melden. Hier wordt men
geregistreerd en trekt een parkeerkaart om toegang tot het parkeerterrein te krijgen. Op de
parkeerkaart staat het tijdstip van binnenkomst. Let op: u kunt een beperkte tijd laden/lossen,
dit kan op het buffetterrein van P1 (gedeelte binnen de vangrail).
Personenwagen en busjes max. 60 min. laden en lossen
Bakwagens max. 90 min. laden en lossen
Vrachtwagens max. 120 min. laden lossen
Indien men binnen de gestelde tijd het laden/lossen realiseert, kan men met het overleggen
van de parkeerkaart aan de portier, het parkeerterrein gratis verlaten. Indien men langer dan
de toegestane tijd op terrein heeft gestaan, dan dient de parkeerkaart volledig afgerekend te
worden bij de betaalautomaat.
Er mogen geen trailers losgekoppeld worden of vrachtwagens tijdens de beursdagen op het
parkeerterrein achtergelaten worden. Deze worden verwijderd en de kosten zijn voor de
eigenaar. Voor het parkeren van vrachtwagens, tijdens beursdagen, kan men de volgende
locaties gebruiken:


De Vlampijpstraat, Tractieweg en Gietijzerstraat op bedrijventerrein Cartesiusweg



Bedrijventerrein Lage Weide



Bedrijventerrein Kanaleneiland-Zuid

Voor het bereiken van High Five kan gebruik worden gemaakt van lift 22 en lift 23.
Afbouw
Overdag is er sprake van betaald parkeren. Vanaf eindtijd beurs begint de afbraak, dan is
het afbouw verkeer welkom en kan men gratis gebruik maken van het bufferterrein P1. Men
krijgt bij binnenkomst een gestempelde laad- en loskaart voor de afbouw. Hier staat de tijd
van binnenkomst op. Bij het verlaten van het terrein dient de laad- en loskaart bij de portier
afgegeven te worden. Zo kan de portier controleren wie er gratis af mag rijden.
Alle exposanten die in de ochtend al staan geparkeerd hebben geen laad en loskaart nodig.
Deze gebruiken hun uitrijkaart bij het verlaten van het terrein.
Het vrachtverkeer kan zich pas 1 uur na afloop beurs op P1 melden. Zo geven we de
exposanten en overige parkeerders de gelegenheid om P1 gemakkelijk en veilig te verlaten.
Voertuigen die zich te vroeg melden worden het terrein niet toegelaten. Het is niet
toegestaan om op de openbare weg te parkeren of daar te wachten tot u het terrein op kan.
De openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven.

