Toelichting verhuur standruimtes Bakbeurs Taart en Trends 2018
1. Belangrijk!:
1.1. Locatie Jaarbeurs Utrecht Hal 5
Opbouwdag: donderdag 27 september 2018.
Beursdagen: vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018.
Snelle beslissers deadlines: voor 1 maart is de deelnameborg en 50% van de standhuur betaald en voor
1 juni is alles betaald.
Uiterlijke betaaldeadline stand/kavelhuur: 1 augustus 2018.
1.2. Alle genoemde prijzen in de voorwaarden en bestelformulieren van Bakbeurs Taart en Trends zijn
exclusief btw, tenzij anders vermeld.
1.3. Huurprijzen zijn gebaseerd op 3 dagen, te weten: 1 opbouwdag op donderdag en 2 beursdagen op
vrijdag en zaterdag.

2. Omschrijving tariefopbouw standruimtes:
Standruimtes zijn er in verschillende types, deze worden voor u hieronder beschreven.
2.1 Standruimte met systeembouw budget bestaat uit een systeembouw achterwand (panelen 250cm x 100
cm) en 1 systeembouw tussen wand van 1m diep. In de budgetprijs is inbegrepen: huur voor vierkante
meters vloeroppervlakte, systeemstandbouw, bijdrage mediapakket, bijdrage afvalkosten, bijdrage
beveiliging en toezicht, bijdrage organisatiekosten, vermelding op de exposantenpagina, personeel
volgens schema zie punt 6. Er is geen friesplint, geen verlichting of stroom aansluiting bij dit type
standbouw. Overige benodigdheden zoals tafels, stoelen etc. kunt u via de organisatie huren. Zie
hiervoor het bestelformulier. U wordt ingedeeld door de organisatie.
2.2 Standruimte met uniforme systeembouw bestaat uit systeembouwwanden (panelen 250cm x 100cm,
friesplint, duospot verlichting, stroom aansluiting en is leverbaar in type hoek of kopstand. In de prijs is
inbegrepen: huur voor vierkante meters vloeroppervlakte, systeemstandbouw, verlichting spot(s) en een
stroomaansluiting 1000 watt incl. stroomverbruik, bijdrage mediapakket, bijdrage afvalkosten, bijdrage
beveiliging en toezicht, bijdrage organisatiekosten, vermelding op de exposantenpagina, personeel
volgens schema zie punt 6. Overige benodigdheden zoals: Naambord, extra verlichtingsspots,
tapijttegels, tafels, stoelen, berging inde stand etc. kunt u via de organisatie huren. Zie hiervoor het
bestelformulier. U kunt een voorkeursplek aangeven op de plattegrond.
2.3. Lege vierkante meters voor vrije standbouw. Bij de vierkante meterprijs is inbegrepen: huur voor
vierkante meters, bijdrage mediapakket, bijdrage afvalkosten, bijdrage beveiliging en toezicht, bijdrage
organisatiekosten, vermelding op de exposantenpagina, personeel volgens schema zie punt 6. Niet
inbegrepen is een stroomaansluiting. Deze kunt u aanvragen op het bestelformulier.
2.4. Afwijkende maten gaan uitsluitend op aanvraag. De plattegrond wordt ingedeeld door de organisatie in
overleg met de Jaarbeurs. Het contact hierover verloopt via ria@taartentrends.nl

3. Speciale regels voor eigen standbouw.
Voor eigen standbouw dient u uiterlijk 29 juni 2018 een bouwtekening met specificaties van de te
gebruiken materialen ingediend te hebben bij de organisatie. Jaarbeurs gaat hierop strenger handhaven.
U bent verplicht te zorgen voor een beurswand/achterwand/afscheiding, die uw standruimte aan de
achterzijde begrenst. Dit mogen roll-up banners zijn of kamerschermen, maar de opstelling moet de
achterzijde wel volledig dicht zetten. Bakbeurs Taart en Trends bepaalt samen met u waar uw eventuele
achterwand gepositioneerd dient te worden. De organisatie geeft na overleg met de technische dienst
TT04 – toelichting standverhuur 2018
Alle prijzen die genoemd worden in dit document zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.

Pagina 1

van de Jaarbeurs aan waar een eventueel aangevraagde stroomaansluiting aangelegd zal worden in uw
standruimte.
3.1. Eigen standbouw dient binnen de gestelde tijd, tijdens de opbouwdag, realiseerbaar te zijn en moet op
zaterdag 29 september voor 21:00 uur afgebroken zijn. Voor eigen standbouw mag geen gebruik
gemaakt worden van eigen (plastic) tuintafels, partytenten of aankleding met niet-brandveilige stoffen
dit i.v.m. brandveiligheid en de uitstraling van de beurs. Bij twijfel neemt u eerst contact op met de
organisatie.
3.2. Afwijkende maten. Wilt u een standruimte met afwijkende maten huren i.v.m. uw eigen standbouw of
brengt u eigen kramen mee, neem dan voor 1 juni 2018 contact op met Ria de Kleijn.
E-mail: ria@taartentrends.nl of telefonisch via 06-41234171, ma t/m do na 11:00 uur.

4. Relatiekaarten: als exposant kunt u door middel van een kleine tegenprestatie 8 relatiekaarten
ontvangen. Plaats hiervoor een banner van de beurs op uw website, post een Facebook en/of Instagram
bericht en vermeldt in uw nieuwsbrief dat u aanwezig bent op de beurs. Stuur het bewijs van uw
publicaties naar tickets@taartentrends.nl u ontvangt vervolgens als dank de relatiekaarten per mail.
Belangrijk: de relatiekaarten mag u uitsluitend voor relaties, win-acties in uw winkel en/of webshop en
voor Facebookacties gebruiken ten bate van personen die de beurs komen bezoeken. Vóór dat de beurs
geopend is wordt uw (extra) personeel niet toegelaten op vertoon van een dergelijke relatiekaart of
entreekaart voor bezoekers!

5. Toewijzing plaatsen en indeling:
5.1. Bij het bestellen van uw systeemstandruimte kunt u bij sommige afmetingen een keuze voor een
hoekstand of kopstand aangeven. Sommige van deze types zijn beperkt beschikbaar, geef dan een 2e
optie aan in het opmerkingen-vak onder aan het bestelformulier.
5.2. De organisatie deelt, met het oog op de veiligheid, samen met de Jaarbeurs de standruimtes en andere
activiteiten in. Samen met de Jaarbeurs behoud de organisatie altijd het recht wijzigingen in de
plattegrond aan te brengen. Indien er ingrijpende wijzingen nodig zijn, worden de betrokken
exposanten hiervan in kennis gesteld.
5.3. Als u (samen) met meerdere bedrijven binnen één standruimte wilt deelnemen, dient u dit direct bij
inschrijving kenbaar te maken via onderstaand e-mailadres. Alle bedrijven die deelnemen dienen met
volledige contactgegevens aangemeld te zijn bij de organisatie. De extra bedrijven betalen apart €100,00
bijdrage in de media kosten.
5.4. De indeling van de standruimte mag niet door de huurder worden gewijzigd. De exposant mag alleen de

ruimte binnen(!) de gehuurde vierkante meters standruimte in gebruik nemen. Voor tafels,
reclameborden of overige uitstallingen, die buiten de gehuurde ruimte worden bij geplaatst, zal de
organisatie u sommeren deze uitstalling te verwijderen als de veiligheid in het gedrang komt. In overige
gevallen zal de organisatie de extra in gebruik genomen ruimte aan u factureren op basis van de
gebruikte vierkante meters. De organisatie behoud zich het recht voor, om dit te verrekenen met de
deelnameborg. Valt het bedrag hoger uit dan uw deelnameborg, dan dient u het restant direct te
betalen bij de servicedesk. Er is pin aanwezig.
5.5. De gangpaden en nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te blijven! Over de toegewezen plek is geen

discussie mogelijk.

TT04 – toelichting standverhuur 2018
Alle prijzen die genoemd worden in dit document zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.

Pagina 2

5.6. De standruimte van uw keuze kunt u alleen vastleggen door hiervoor direct de borg met aanbetaling
van de standhuur te betalen. Pas na ontvangst van de borg op de rekening van de organisatie, zal uw
bedrijf ingedeeld worden op de plattegrond en wordt uw bedrijfsnaam vermeld op de
exposantenpagina van de website. Een actieve link op de exposantenpagina wordt geactiveerd, zodra u
de link met banner van Bakbeurs Taart en Trends geplaatst heeft op uw eigen website. De plattegrond
met de definitieve indeling krijgt u uiterlijk 2 weken voor aanvang van de beurs of zoveel eerder als
mogelijk.

6. Regels voor personeel in uw standruimte:
6.1. Bij de huurprijs zijn de volgende aantallen personeelsleden inbegrepen:
 Tot 9m² standruimte max. 2 personeelsleden
 Vanaf 10 t/m 12m² standruimte max. 3 personeelsleden.
 Vanaf 13 t/m 15m² standruimte max. 4 personeelsleden.
 Vanaf 16 t/m 27m² standruimte max. 6 personeelsleden
 Vanaf 27 tot 36m² standruimte max. 8 personeelsleden.
 Vanaf 36 tot 50m² standruimte max. 10 personeelsleden.
 Vanaf 51 tot 100m² standruimte max. 14 personeelsleden.
Dit zijn de maximale aantallen personeelsleden, die bij uw huurprijs zijn inbegrepen. De instructies
voor de ID-badges ontvangt u 2 weken voor aanvang van de beurs. Voor alle personeelsleden die u
boven deze regeling wilt meenemen betaalt u € 10,00 voor een persoonsgebonden badge.
6.2. Voor extra personeel dat bij uw inschrijving al bekend is, bestelt u de extra ID-badges op het
bestelformulier. Circa 2 weken voor aanvang van de beurs krijgt u voor het aantal bestelde ID-badges,
een printlay-out, per e-mail, toegestuurd. Print deze uit en zorg dat deze voorzien worden van
persoonsgegevens en een recente (pas)foto. De koud-lamineerhoesjes met klemmetjes voor de badge
haalt u tijdens de opbouw op bij onze servicebalie. Bewaar deze badges goed. Kwijtgeraakte badges
dient u tegen bovengenoemd tarief, opnieuw aan te schaffen.
6.3. Belangrijk: De ID-badges zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar. Dit houdt in dat bij
wisseling van assistentie gedurende de beurs, u voor de nieuwe persoon een ID-badge dient bij te
bestellen. Deze regel is om misbruik van de toegang tot de beurs te voorkomen.
Uitzondering op deze regel: als u voor 7 september 2018 aan ons doorgeeft dat er op zaterdag andere
personen in uw stand staan dan op vrijdag, dan biedt de organisatie de mogelijkheid om de badges van
de personeelsleden die niet op zaterdag aanwezig zijn, op zaterdagochtend voor 9.00 uur te komen
omruilen bij onze servicedesk voor nieuwe badges t.b.v. de zaterdagcrew. Na 7 september zijn hieraan
€2,50 administratiekosten verbonden, per om te wisselen badge. Ten aanzien van extra personeel dat op
het laatste moment meekomt of last minute personeelswissels, geldt dat men zich samen met de
verantwoordelijke exposant direct meldt bij de servicebalie om een ID-badge aan te schaffen à € 10,00.
Hiervoor is een (pas)foto vereist. Het service- en meldpunt kunt u vinden op de plattegrond.
6.4. Voor al uw personeel moet een badge besteld zijn of ter plekke aangeschaft worden. Personen die met
een gewone entreekaart komen worden aangemerkt als bezoeker! Hiervoor geldt uitsluitend toegang tot
de beursruimten tijdens de openingstijden van de beurs! Vanwege de grote overlast bij de servicedesk
in voorgaande edities rond dit onderwerp, is hierover geen discussie meer mogelijk!
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7. PIN vermelding op de plattegrond
Als u in uw stand PIN of een andere mobiele betaalmogelijkheid heeft én u biedt de mogelijkheid aan,
dat uw klanten (op basis van beschikbaarheid) extra geld mogen opnemen bij de pintransactie,
kunnen wij dit aangeven op de plattegrond. Om dit op tijd te kunnen verwerken, horen wij dit graag
voor 1 augustus 2018.

8. Overig.
Alle exposanten, dus ook buitenlandse exposanten, dienen voor eigen vervoer te zorgen en zelf (indien
nodig) voor overnachtingsaccommodatie te zorgen.
In de directe omgeving van het Jaarbeurscomplex zijn diverse hotels te vinden.
Voor vragen over het huren van de zakelijke standruimtes is uw contactpersoon: Ria de Kleijn.
E-mail: ria@taartentrends.nl
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