Belangrijke algemene informatie rond de Bakbeurs Taart en Trends, opbouw
en huishoudelijk reglement.
1. Locatie, Data, openingstijden en entreeprijzen:
1.1. Bakbeurs Taart en Trends beurs wordt gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht in de hal 5 (boven
Hal 2) Navigatie adres voor bezoekers van Bakbeurs Taart en Trends: Truus van Lierlaan 1
Utrecht (P4). Navigatieadres voor laden en lossen exposanten: Graadt van Roggenweg 327334, Utrecht (P1).
1.2. Data: vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018.
1.2.1. Op vrijdag 28 september 2018 is het evenement geopend van 10:00 uur tot 18:00 uur. Op
zaterdag 29 september 2018 is het evenement geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dit is
op beide dagen voor alle bezoekers.
1.2.2. Exposanten dienen te controleren dat weergegeven openingstijden en locatie! op hun eigen
website in overeenstemming zijn met de tijden en de locatie! zoals vermeld wordt in 1.1 en
1.2. Bakbeurs Taart en Trends is niet verantwoordelijk, voor onjuist gecommuniceerde
openingstijden op media van derden.
1.3. De entreeprijs 2018 aan de kassa € 13,95.
De vastgestelde verkoopprijs voor entreekaarten in de (online) voorverkoop van andere partijen
dan Bakbeurs Taart en Trends is € 11,00 incl. 21% btw. Bakbeurs Taart en Trends verkoopt zelf
in het voorverkooptraject online-tickets. (administratiekosten € 0,50 per transactie). Het is de
organisatie voorbehouden om exclusieve kortingsacties via diverse media te lanceren om zo de
kaartverkoop te stimuleren. Exposanten gaan bij deelname akkoord dat zij mee helpen om de
beurs te promoten. Dit doet u door het plaatsen van een prominente banner met link naar de
online-ticketverkoop op hun eigen website. Banners en links krijgt u via de organisatie
aangeleverd.
Alleen exposanten van Bakbeurs Taart en Trends 2018 kunnen zich aanmelden als
voorverkoopadres. Zo kunt u entreekaarten als serviceartikel aan uw klanten te verkopen. Het
startmoment van de voorverkoop is 28 april 2018 of zoveel eerder als mogelijk.
Minimale afname van voorverkoopkaarten is 20 stuks.
Let op! kaarten kunnen ingekocht worden onder 2 verschillende tarieven.
 Zonder recht van retour
€ 7,90 excl. btw per kaart.
 Met recht van retour
€ 8,68 excl. btw per kaart.
De kaarten met recht van retour dienen uiterlijk vrijdagochtend 28 september 2018 vóór 9.00
uur aan de organisatie te zijn geretourneerd om aanspraak te maken op de terugbetaling!

2. Opbouwen en afbreken:
2.1. Exposanten: Op donderdag 27 september 2018 kunnen exposanten starten met opbouwen
binnen het tijdvak, dat in een later stadium aangegeven wordt door de organisatie. Dit om een
soepele doorstroming bij de liften mogelijk te maken. U dient hier de aanwijzingen van de
liftmedewerker op te volgen. De organisatie van Bakbeurs Taart en Trends gaat ervan uit dat alle
exposanten van deze opbouwdag gebruik maken. Tijdens deze opbouwdag heeft u de tijd tot
21:00 uur. Bedrijven die toch alleen op vrijdagochtend willen opbouwen dienen dit bij
inschrijving aan te geven! Zie opmerkingen vak. U dient zich vóór u start met opbouwen te
melden bij de organisatie. Stands met eigen (systeem)standbouw, kunnen uitsluitend in overleg
met de organisatie van Bakbeurs Taart en Trends in een vroeg tijdvak opbouwen. Alle
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communicatie met betrekking tot afwijkende opbouwtijden verloopt uitsluitend via de
organisatie!
2.2. Op vrijdag 28 september 2018 kunt u vanaf 07:00 uur weer verder met inrichten. De beurs start
op vrijdag om 10:00 uur. Op zaterdag 29 september 2018 kunnen exposanten vanaf 08.00 uur
de stands bevoorraden, u heeft dan 2 uur de tijd voor de beurs weer open gaat om 10:00 uur.
Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, dient u dit ruim van te voren te overleggen met de
organisatie. Op beide dagen gaan de laad/losdeuren een half uur voor opening van het
evenement dicht!
Exposanten dienen beide beursdagen uiterlijk één uur voor aanvang van de beurs aanwezig te
zijn in de standruimte. U en uw medewerkers hebben tijdens de beursdagen alleen toegang via
de vrachtlift op de aangegeven inrichtingstijden vóór aanvang van de beurs. U dient uw IDbadges hierbij duidelijk zichtbaar te dragen. Tijdens openingstijden van de beurs gebruikt u de
(rol)trappen en/of de lift bij de ingang van de hal 5. Zie ook punt 4 en punt 6.3.
2.3. Laden, lossen en parkeren:
Bij aankomst op parkeerterrein 1, rijdt u naar de bufferzone voor lift 22. Hier volgt u verder de
instructies van het beveiligingspersoneel bij de lift op.
Na het lossen parkeert u zo snel mogelijk uw voertuig(en) volgens de instructie parkeren
opbouw van de Jaarbeurs, zie bijlage. Aan het niet opvolgen van deze regel zijn sancties
verbonden. Bij de Jaarbeurs is het betaald Parkeren. Exposanten kunnen voordelige uitrijkaarten
bestellen op het inschrijfformulier. Neem zoveel mogelijk zelf rolcontainers, steek- en/of
plateauwagentjes mee voor het transporteren van uw voorraad. Dit om een snelle opbouw te
bevorderen en wachttijden te voorkomen.
2.3.1. Er kunnen geen voertuigen en/of aanhangwagens, etc. het gebouw in gereden worden!
2.3.2. In 2018 proberen wij weer bij de servicebalie transportkarren voor aan- en afvoer uit te
lenen. Echter wel onder het voorbehoud van continuering van deze service door Jaarbeurs
Wij informeren u hierover zodra dit definitief bevestigd is door Jaarbeurs. De bedoeling is
om betaling van een borg of inlevering van identiteitsbewijs deze transport karren bij de
servicebalie te lenen. Max. 1 kar per exposant.
Kleine transportkar
Borg € 20,00
Grote transportkar
Borg € 50,00
U stapelt de transportkar direct bij uw stand af en brengt deze daarna meteen weer bij de
servicebalie terug.
2.4. Indeling en aankleding standruimte.
De indeling van de standruimtes op de plattegrond wordt bepaald door de Jaarbeurs in
samenspraak met de organisatie. Als het aantal aanmeldingen of activiteiten een andere
indeling noodzakelijk maakt, kan de plattegrond gewijzigd worden. U dient binnen de gehuurde
ruimte te blijven. Bij het uitstallen van producten buiten de gehuurde ruimte, worden de
gebruikte meters aan u nagefactureerd tegen de geldende vierkante meter prijs. Standruimtes
mogen niet verplaatst of gewijzigd worden. Nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te blijven.
Gewone tafels of extra presentatiebalies in uw stand kunt u huren via de organisatie. Zie
bestelformulier. Tafels worden onafgerokt geleverd. U moet zelf voor tafelkleden zorgen. De
kleden moeten i.v.m. de veiligheid minimaal 20cm boven de grond hangen. In verband met de
brandveiligheid dienen bij de standbouw toegepaste materialen te vallen in de brandweerklasse
1 of 2 overeenkomstig NEN 6065, NEN 6066 (is de norm van de brandweer Utrecht). Om te
voorkomen dat brandbare materialen gemakkelijk ontvlambaar zijn, moeten ze worden
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geïmpregneerd. Voor de mogelijkheid van impregneren kunt u informatie inwinnen bij een
gespecialiseerd bedrijf. Op verzoek van de brandweer en de organisatie, dient u een geldig
certificaat van impregneren te kunnen tonen. Verder verwijzen wij u naar de documenten van
Jaarbeurs met aanvullende informatie voor exposanten. Wij adviseren u dringend om deze
informatie door te lezen als u apparatuur wilt aansluiten in uw standruimte Deze kunt u
downloaden op onze www.taartentrends.nl in de exposantensectie.
Het is niet toegestaan om in de wanden of vloeren of andere onderdelen van de Jaarbeurs te
boren (hakken, plakken en breken) of andere wijzigingen aan te brengen. Dit geldt zowel in de
Jaarbeurs zelf als in haar directe omgeving. Binnen ditzelfde gebied mag men zonder
toestemming van de Jaarbeurs geen aanplakbiljetten of schilderingen aanbrengen.
In de gehuurde standruimte inclusief standbouw, mag alleen met makkelijk verwijderbare
bevestigingsmaterialen gewerkt worden zoals poster-buddies. Tape mag niet vlekken en dient
na afloop volledig verwijderd te zijn.
2.5. Aan- en afmelden tijdens de beurs:
Voor exposanten start de beurs bij aanvang van de opbouwdag op donderdag 27 september
2018. U meldt zich bij aankomst eerst bij het organisatie kantoor/servicedesk bij de bezoekers
ingang van de hal (of meldpunt op de plattegrond) vóór u mag starten met inrichten van uw
standruimte. U ontvangt hier ook het teruggaveformulier voor uw borg, deze heeft u zaterdag
bij het afmelden weer nodig. Aan het einde van het evenement op zaterdag 29 september 2018
dient u zich af te melden bij het organisatiekantoor. Vergeet uw teruggave-formulier niet en
zorg dat deze voorzien is van het juiste IBAN-nummer als u zich komt afmelden! Als u zich op
zaterdag niet afmeldt bij de organisatie en u heeft uw standruimte niet laten controleren of de
gehuurde ruimte volgens reglement correct is achtergelaten, vervalt de borg voor uw stand aan
de organisatie. Tevens kunnen eventuele financiële sancties ingehouden worden op de borg bij
niet naleven van het reglement. Niet afmelden is geen afgetekend teruggaveformulier, dus
geen borg retour! Hierover is geen discussie mogelijk.
2.6. Opruimen van de stands:
Men mag pas ná sluiting van de beurs beginnen met het opruimen van de stands. Het is niet
toegestaan om uw stand vóór 18:00 uur te verlaten op vrijdag 28 september 2018 en op
zaterdag 29 september 2018 vóór 17:00 uur uit te ruimen of af te breken! Op vrijdag 28
september 2018 heeft u ‘s avonds na sluiting tot 19:00 uur de tijd om te inventariseren en af te
dekken. Op zaterdag 29 september 2018 heeft u tot 21:00 uur de tijd om uw standruimte te
ontruimen. Let op! Vrachtwagens kunnen pas na 18.00 uur het terrein van P1 op. Zie ook de
bijlage parkeren en opbouw. De beursdeelnemer dient ervoor te zorgen dat de gehuurde stand,
demo- of workshopruimte ná ontruiming in dezelfde staat wordt achtergelaten als waarin u
deze voor aanvang van inrichten aantrof. Dit geldt ook voor alle onderdelen van de
systeemstands, wanden en voor de vloer. (Tip: neem blik en veger en evt. vochtige
schoonmaakdoekjes mee!) Bij in gebreke blijven vervalt de borg voor uw stand aan de
organisatie.

3. Elektra:
3.1. Omschrijving elektra:
Uw standruimte met standaard systeembouw wordt opgeleverd inclusief basisverlichting. Heeft
u een elektra aansluiting nodig voor uw apparatuur, bestel deze dan via het bestelformulier.
Voor een advies over de benodigde capaciteit van uw elektra-aansluiting neem contact op via
ria@taartentrends.nl vermeldt in uw mail een overzicht van de aan te sluiten apparatuur en de
bijbehorende aansluitwaarden in watt.
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Voor het aansluiten van uw apparatuur in de standruimte, dient u zelf zorg te dragen voor
eventuele haspels, stekkerdozen en/of andere noodzakelijke aansluitingen. Deze dienen niet
ouder dan 1 jaar te zijn of gekeurd. Als een stroomaansluiting is besteld, is er uitsluitend
voorzien in een hoofdaansluiting in of bij de standruimte. Er wordt gecontroleerd op correct
gebruik. Kabels mogen alleen binnen de opstelruimte van de standruimte liggen en niet voor de
standruimte aan de bezoekerskant. Voor de veiligheid moeten en haspels volledig worden
uitgerold. Alles moet geaard zijn! In verband met de brandveiligheid dienen bij de standbouw
toegepaste materialen te vallen in de brandweerklasse 1 of 2 overeenkomstig NEN 6065, NEN
6066 (is de norm van de brandweer Utrecht). Gebruik bekabeling met een diameter van 2,2 mm
Ø. Op een standaard aansluiting mag maximaal 1000 watt aangesloten worden.
Als misbruik van de stroomtoevoer geconstateerd wordt, d.w.z. overlast door overbelasting
van de stroom aansluiting, dan vervalt uw borg aan de organisatie. In overleg met de
technisch adviseur zal u dan apparatuur moeten ontkoppelen om verdere overbelasting te
voorkomen. Lees ook de documenten van Jaarbeurs die u kunt vinden op onze
exposantenpagina.
3.2. Wat wel en wat NIET aan te sluiten:
Uitsluitend kassa’s, mobiele pinapparatuur, een keukenmixer of andere keukenapparatuur met
een gezamenlijke belasting van max. 1000 watt. Voor het aansluiten van bouwlampen,
magnetrons, ovens, zware keukenmixers of andere grote stroomverbruikers heeft u
toestemming nodig van de organisatie Bakbeurs Taart en Trends. Neem contact op via
ria@taartentrends.nl.
3.3. Krachtstroom en grootverbruik:
Wilt u de bovengenoemde grote stroomverbruikers aansluiten of heeft u krachtstroom nodig
dan dient u dit vóór 27 augustus 2018 besteld te hebben bij de organisatie. Voor dit type
stroomverbruik gelden andere tarieven. Na inventarisatie van uw aanvraag ontvangt u een
prijsopgave.
3.4. I.v.m. de aangescherpte brandverzekeringsvoorwaarden dient u voor uw eigen veiligheid de
stekkers bij verlaten van de beurs uit de stopcontacten te halen. Zie ook punt 5.
4. Beveiliging/brandwacht
De beveiliging wordt gedurende de gehele beurs geregeld door de Jaarbeurs volgens
voorschriften van overheidsinstanties en de Jaarbeurs. Deze dienstverlening is doorberekend in
uw huurprijs.
De organisatie en ook de Jaarbeurs stelt zich echter niet aansprakelijk voor gestolen of
beschadigde goederen tijdens de duur van de gehele beurs.

5. Verzekering:
5.1 Uw stand-inrichting en persoonlijke bezittingen zijn niet verzekerd via de organisatie of
locatiehouder. U dient hiervoor zelf maatregelen te treffen. Ook is de organisatie van Bakbeurs
Taart en Trends niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel van de exposant en zijn
medewerkers of letsel veroorzaakt door de exposant of zijn medewerkers, ontstaan: in en
buiten het gebouw, tijdens laden en lossen, door het verplaatsen van uw stand-inrichting, het
(on)geoorloofd verplaatsen of wijzigen van uw standruimte en de werkzaamheden in de eigen
standruimte tijdens de duur van de gehele beurs.
U dient zelf voor een verzekering zorg te dragen voor de duur van de gehele beurs.
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Gewijzigde Wetgeving brandverzekering: Indien er tijdens het evenement (27, 28 en 29
september 2018) brand ontstaat door uw toedoen, bent u zelf verantwoordelijk voor de gehele
gevolgschade.
Lees ook uw wettelijke aansprakelijkheidsvoorwaarden na en controleer of uw verzekering
toereikend is!
Wij willen u hierbij extra attenderen op het volgende: Houdt met de inrichting van uw stand
rekening met de “diefstalgevoeligheid” van sommige producten. Helaas is de ervaring dat niet
iedereen de verleiding kan weerstaan om eigendommen van een ander mee naar huis te
nemen! Bakbeurs Taart en Trends wil benadrukken, dat de organisatie niet aansprakelijk is voor
verlies of diefstal van producten uit/of onderdelen van uw stand.
5.2. De organisatie van Bakbeurs Taart en Trends is in geen enkel geval aansprakelijk voor
(letsel)schade, diefstal, vermissing geleden in of rond de beurslocatie (dus ook niet op het
parkeerterrein!) en/of het ziek worden van bezoekers na het eten van waren uit uw stand.
Tijdens de beurs kunnen er controles gehouden worden op voedselveiligheid.
5.3. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers met betrekking tot
gebruikte en tentoongestelde apparatuur in uw standruimte. Apparatuur die gevaar op kan
leveren door hitte of gevaarlijke onderdelen met kans op verminking dienen onder toezicht en
op veilige afstand afgeschermd getoond te worden.
5.4. Eigendommen van de Jaarbeurs en/of Bakbeurs Taart en Trends of de door beide partijen
ingeschakelde verhuurbedrijven, mogen niet beschadigd worden. Voor schade door u
veroorzaakt, wordt u aansprakelijk gesteld, hetzij door de organisatoren van Bakbeurs Taart en
Trends, hetzij door de Jaarbeurs.

6. Veiligheid.
6.1. Hulpdiensten: Alle deelnemende partijen, zijn verplicht gedurende het gehele evenement in en
op het terrein van de Jaarbeurs de aanwijzingen van instanties zoals brandweer en brandwacht
Jaarbeurs, politie, beveiliging Jaarbeurs, EHBO, de organisatie van Bakbeurs Taart en Trends
en/of andere instanties op te volgen.
6.2. Tijdens openingstijden van de beurs is EHBO aanwezig.
6.3. Roken: In de Jaarbeurs mag niet gerookt worden, ook niet tijdens de opbouw! Heeft u toch de
behoefte om te roken, dan kun u hiervoor naar de speciale rookruimte.
6.4. Brandveiligheid: Er mogen geen waxinelichtjes of kaarsen in de zaal aangestoken worden. Open
vuur op welke wijze dan ook is verboden. Gebruikte inrichting en decoratie van de stand dient
brandveilig te zijn. U volgt de aanwijzingen op van de aanwezige brandwacht. Zie ook
verzekeringen punt 5.
7. Afval:
7.1. Exposanten voeren dozen en andere verpakkingsmaterialen zelf af. Voor het afvoeren van afval
met een volume van circa 1 vuilniszak per exposant per dag, is een bedrag in uw standhuur
inbegrepen. Alle exposanten dienen het afval zelf naar de container te brengen, dit wordt niet
opgehaald. De positie van de afvalcontainer worden bij aanvang van de opbouw aan u bekend
gemaakt.
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7.2. Exposanten die tijdens de opbouw of afbouw grote volumes aan karton of ander afval
produceren, moeten dit zelf afvoeren of bestellen hiervoor een afvalcontainer. Neem hiervoor
uiterlijk 1 september contact op met de organisatie. Ter plekke is dit niet meer mogelijk! Ook
grote volumes afval ontstaan tijdens de beursdagen moet zelf afgevoerd worden.
7.3. Pallets dienen te allen tijde door de exposanten zelf te worden afgevoerd.
7.4. Bij binnenkomst krijgt u bij het exposanten-meldpunt aanwijzingen waar en hoe u uw afval kunt
afvoeren. Zorg ervoor dat het afval zo compact mogelijk in de containers wordt gedeponeerd.
Doosjes dienen goed plat gemaakt te worden! Wij verzoeken u met klem om geen
verpakkingsmaterialen in de bezoekersvuilnisbakken te deponeren! Na het afbreken van het
evenement op zaterdag dient u het klein afval naar de hiervoor bestemde containers af te
voeren en uw groot afval mee te nemen, om aanspraak te kunnen maken op teruggaaf van uw
borg. Als medewerkers u aanspreken op de wijze waarop u uw afval afvoert dient u de
aanwijzingen op te volgen. Wordt er buiten de zaal nog vuil aangetroffen dat te herleiden valt
naar u, dan kan de organisatie alsnog overgaan tot intrekking van uw borg.
8. Catering en sampling.
8.1. De catering wordt exclusief verzorgd door de Jaarbeurs. De organisatie van Bakbeurs Taart en
Trends heeft hierop geen invloed.
8.2. De catering wordt aangeboden volgens de door de cateraar gestelde tarieven. In de aanloop
naar de beurs, ontvang u informatie over de mogelijkheden van de cateraar.
8.3. Consumpties. Conform de regelgeving van de Jaarbeurs mogen tijdens de beide beursdagen,
geen meegebrachte consumpties in deze locatie genuttigd worden. Tijdens beursopeningstijden
kunt u voor uw consumpties bij de horeca op de beursvloer terecht.
8.4. Sampling. Wilt u de bezoekers van uw stand, middels het gratis verstrekken van een hapje of
drankje, kennis laten maken met een specifiek product? Als dit product onderdeel is van uw
marketingcampagne en een directe connectie heeft met het beursdoel, dan is dit sampling.
 Voor food producten moeten de samples in een handzame grootte (één à tweehaps
porties per persoon) worden gepresenteerd.
 Voor dranken is een inhoud van 20 cc (20 ml) toegestaan. Het uitdelen van blikjes en/of
flesjes is niet toegestaan. Aan bovenstaande voegen wij toe dat het is toegestaan om
alcoholische dranken aan bezoekers boven de leeftijd van 18 jaar uit te delen, mits deze
voldoen aan de maximale inhoud van 20 cc.
 Zwaar alcoholische dranken (max. 36%) mogen uitsluitend tegen een kleine vergoeding
gesampled worden aan bezoekers boven de leeftijd van 18 jaar, mits deze voldoen aan
de maximale inhoud. Het verkopen of samplen van gesloten flessen met alcoholische
dranken is niet toegestaan. Verwijs de bezoeker naar uw online bestelmogelijkheid.
 Verkoop van kant en klare eindproducten zoals: brood, gebak, cupcakes, macarons,
bonbons etc. mag niet uitnodigen tot het ter plekke nuttigen van deze producten. Zie
voor de uitgebreide regelgeving: document TT01 bij punt 3.5.
 Tijdens de beurs kunnen er controles gehouden worden op voedselveiligheid.
Bij aanmelding voor Bakbeurs Taart en Trends 2018 gaat u akkoord dat het e-mailadres van uw
contactpersoon wordt doorgegeven aan de cateraar om u het sampling formulier toe te sturen.
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9. En verder…
Wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt, is een vlot en plezierig
beursverloop verzekerd. In onvoorziene gevallen beslist, na overleg met de betrokkenen, de
organisatie in samenwerking met de Jaarbeurs. Wij zien uw borgstelling en aanmelding graag
tegemoet in onze webshop: www.taartentrends-standhouders.nl

Het bestuur van Bakbeurs Taart en Trends:
PR en marketing, coördinator facilitaire diensten en
aanspreekpunt zakelijke stand verhuur
Coördinatoren wedstrijden

Coördinator demonstraties, Masterclasses en
workshops.
Administratie
Advertisement en web-beheer

Ria de Kleijn:
ria@taartentrends.nl
Tel: 06-41234171 (ma t/m do 11.00 uur en 17.00 uur)
Hans de Kleijn
hans@taartentrends.nl
Primair mailadres wedstrijd 2018
Francisca Holmwood,
francisca@taartentrends.nl
(a.u.b. een cc naar dit mailadres)
Nathalie Teeuwen
nathalie@taartentrends.nl
Siska Klaver
administratie@taartentrends.nl
Froukje Koelewijn
froukje@taartentrends.nl
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