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Reglement Standhouders Vloerendag 2020 
Versie 30 jan 2020 

 

Wijzigingen die zijn aangebracht t.o.v. de eerste versie van 10 dec 2019 zijn in het blauw! 
 

Data: 

30 en 31 maart 2020 Opbouw door organisatie 

1 april 2020 
08:00-16:30 uur Inrichten/opbouw stands door standhouders 
Navigatie-adres: Nieuweweg 213, Veenendaal 

2 april 2020 
07:30 uur Beursvloer open voor standhouders; 
LET OP: Inrichten mogelijk. Geen mogelijkheid voor laden & lossen! 
Standbemanning en standinrichters kunnen vanaf 7.30 uur gebruik maken 
van de pendeldienst. 

2 april 2020 
7:30-9:30 uur Inrichten buitenterrein (vrachtwagens) 
Navigatie-adres: Nieuweweg 213, Veenendaal 

2 april 2020 10:00-20:00 uur Vloerendag 

2 april 2020 18:00 uur Ontruimen buitenterrein (vrachtwagens). 

2 april 2020 20:00-21:00 uur Ontruimen stands door standhouders 

3 april 2020 07:30-16:30 uur Ontruimen stands door standhouders en door organisatie 

  

Tijden lezingen 
Zie website www.noa.nl/vloerendag 

 
Reglement 
 Via dit reglement kunnen we standhouders in één keer alle/zoveel mogelijk informatie verstrekken. 

 Op www.noa.nl/vloerendag treft u andere info voor standhouders aan en mogelijk aanvullingen op dit 
reglement.  

 Als in dit reglement gesproken wordt over bedrijf kan dat natuurlijk ook een stichting, vereniging of 
instelling zijn. 

 

Doel/Missie 
De Vloerendag is de informatie- en ontmoetingsdag voor leidinggevenden van: Vloerenbedrijven die 
monoliet-, kunststof-, cement- en gietdekvloeren aanbrengen en bedrijven die vloeren schuren, fraisen, 
stralen of egaliseren en Terrazzobedrijven. Dit voor zowel NOA-leden als ongeorganiseerde bedrijven. 
 
Medewerkers van standhouders en NOA Begunstigende leden en instellingen die bij die doelgroepen 
betrokken zijn, worden ook uitgenodigd. 
 
Doel: het verstevigen van de onderlinge contacten en het uitwisselen van ervaringen en informatie. 
 
Hoe: Er is een informatiemarkt in de praktijkruimte van het NOA-Afbouwcentrum. In het gebouw vinden er 
meerdere andere activiteiten plaats (in meerdere zalen tegelijkertijd.) Meer info hierover op onze website. 

- o - 
Standhouders 

Inschrijvingen standhouders  
Inschrijvingen kunnen geschieden via de website 
www.noa.nl/vloerendag of door het invullen van 
een inschrijvingsformulier. 
NOA behoudt zich het recht voor inschrijvingen 
zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
Redenen hiervoor kunnen zijn: 

 dat we “uitverkocht” zijn; 

 naar oordeel van NOA het bedrijf 
onvoldoende interessant is voor de 
doelgroep; 

 er een onvoldoende breed aanbod is. 
 
Standplaatsen  
Er worden een 30-40 tal basisstands ingericht. 
Standhouders kunnen zich presenteren in 
kleinschalige stands. De dagen lenen zich 
niet voor groots uitgebouwde opstellingen. 
Hierdoor houden we de kosten die de 
standhouders moeten maken laag en de 
voorbereidingstijd minimaal. 

http://www.noa.nl/vloerendag
http://www.noa.nl/vloerendag
http://www.noa.nl/vloerendag
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Er zijn systeemstands en vloervlakken 
beschikbaar. Ze hebben beide een 
vloeroppervlak van 3 meter breed en 2 meter 
diep. Deze is voorzien van tapijttegels in de kleur 
antraciet. 
Bij de vloervakken wordt door NOA alleen 
gezorgd voor een stroompunt en een kleine 
statafel en twee barkrukken. 
Op de vloerbedekking worden ook 
systeemstands gebouwd. Een systeemstand 
heeft drie wanden (twee wanden indien de stand 
op een hoek staat). De wanden bestaan uit een 
witte geplastificeerde spaanplaat. De basisstand 
wordt voorzien van een kleine statafel en twee 
barkrukken. Er worden 2 lampen aan de luifel 
(kooflijst) bevestigd. Op de kooflijst wordt uw 
bedrijfsnaam voor communicatiedoeleinden 
(zoals door u aangegeven op het 
inschrijfformulier) aangebracht (in een door ons 
te bepalen lettertype en kleur). Er wordt geen 
logo opgenomen. Indien een afwijkende naam 
dient te worden opgenomen dient deze door de 
organisatie schriftelijk bevestigd te zijn. In de 
wanden van de basisstand mag niet geboord 
worden of posters worden aangebracht met 
punaises. U kunt dit wel met tweezijdig tape 
doen. U bent zelf verantwoordelijk voor het na 
afloop verwijderen van de posters en taperesten! 

 Demonstraties/Tent 
Er zal voor demonstraties buiten, in de open 
lucht, ruimte zijn. Demonstraties kunnen worden 
uitgevoerd door standhouders of andere door 
ons aangewezen partijen. Over de mogelijke 
invulling daarvan dient eerst overleg gepleegd te 
worden. Voor de demonstraties worden door de 
organisatie geen voorzieningen getroffen. Deze 
dienen door de demonstratie gevende partijen 
zelf verzorgd (en naderhand opgeruimd) te 
worden. 

 Buitenterrein 
Voor de Vloerendag is er voor standhouders de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld mobiele 
mortelinstallaties of silo’s te plaatsen. Over de 
mogelijke invulling daarvan dient eerst overleg 
gepleegd te zijn. 
 
Kosten per dag 
Ongeveer 50% van de begrote kosten van de 
vloerendag worden bekostigd uit bijdragen van 
standhouders. NOA draagt de overige kosten. 
€ 1.250,- Prijs voor een basistand van 3 x 

2 meter 
€    900,- Prijs voor een vloervlak van 3 x 

2 meter 
€ 1.062,50- Prijs voor NOA (begunstigende) 
 leden voor een basistand van 3 

x 2 meter 

€    765,-  Prijs voor NOA (begunstigde) 
leden voor een vloeroppervlak 
van 3 x 2 meter 

 
Voor mogelijke (na overleg) demo’s in tent of 
presentaties op het buitenterrein door 
standhouders zijn geen kosten verschuldigd. 
Samenwerkende standhouders dan wel 
meerdere stands van één bedrijf of holding 
willen we beperken tot 4 basisstands.  
 
Facturering  
Wij factureren na opdrachtbevestiging of 
vermelding van uw aanmelding op onze website. 
Onze facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen 
na factuurdatum maar in iedere geval voor 1 april 
betaald te zijn. Bij annulering voor 12 maart is 
slechts 50% verschuldigd. Bij annulering na die 
datum blijft het gehele factuurbedrag 
verschuldigd. 
 
Standinrichting  
De basisstand is niet voorzien van meubels. Het 
is niet toegestaan tafels of stoelen e.d. uit andere 
vertrekken van het pand of stands voor uw 
standinrichting te gebruiken. 
Indien een standplaats zonder basisstand wordt 
afgenomen dient de standhouder zelf voor 
verlichting te zorgen die de presentatie 
aanstraalt. 
 
Presentatiewijze 
U mag zich in uw stand presenteren. 
Commerciële activiteiten op de rest van de 
beursvloer zijn niet toegestaan.  
 
Stroom  
In elke stand of standplaats zullen één of 
meerdere geaarde stroompunten aanwezig zijn 
(220V). Neem evt. een haspel mee. We gaan er 
vanuit dat u de stroom gebruikt voor verlichting of 
een PC. Indien u zware apparatuur wilt 
aanschakelen of 380 V nodig heeft gelieve dit 
uiterlijk 16 maart 2020 te melden, zodat we 
kunnen kijken of wij voldoende 
wattage/ampèrage kunnen verzorgen. Dit kan 
eventueel resulteren in een meerprijs. 
 
Internet 
Er is in het pand internet aanwezig. Bij speciale 
wensen contact met ons opnemen. 
 
Brandveiligheid  
We gaan er vanuit dat u aandacht besteedt aan 
de brandveiligheid, oftewel: houd er rekening 
mee dat uw stand kan worden getoetst op 
brandveiligheid. Echte voorschriften hiervoor 
kunnen wij u niet geven. Wij schakelen een 
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deskundige in, wiens instructies u op de dag zelf 
zult moeten volgen.  
 
 
Verpakkingsmateriaal  
Wij verzoeken u dozen met folders en/of leeg 
verpakkingsmateriaal niet in uw stand te 
plaatsen. Wij zullen hiervoor plaatsen aanwijzen. 
Zo oogt het netter! 
 
Controleer uw naamsvermelding  
U dient de vermelding van uw bedrijf op de 
website goed te controleren. Bij onjuistheden uw 
correcties doorgeven aan ons per e-mail en 
daarna controleren of wij de correcties juist 
hebben doorgevoerd. 
 
Uw plaats  
Het klinkt een beetje flauw; maar er zijn geen 
slechte plaatsen! Iemand die nergens een 
praatje aanknoopt kan in de hal binnen 5 
minuten langs alle stands zijn gelopen! We 
twijfelen er dan ook niet aan dat alle bezoekers 
alle stands zullen zien. Door ons wordt bepaald 
welke plaats u op de beursvloer krijgt. NOA 
houdt zich het recht voor alsnog te schuiven als 
dat haar ogen noodzakelijk is. 
 
Catering  
De drankvoorziening en overige catering 
geschiedt centraal door ons. Hiervoor worden 
door ons geen extra kosten in rekening gebracht. 
U mag zelf GEEN drank of voedsel uitgeven! 
Rond het middaguur zijn er broodjes. 
Alcoholische dranken worden door ons pas na 
een n.t.b. tijdstip verstrekt. Tegen de avond 
kunnen de aanwezigen terecht bij Foodtrucks 
o.g. 
 
Aanmelden standbemanning  
Wij verzoeken het aantal medewerkers dat op de 
dag zelve aanwezig zal zijn (standbemanning) 

aan te melden. (Dit i.v.m. inschatten 
hoeveelheden catering.) Standbemanning kan 
lezingen bijwonen. 
 
Opbouwtijd/Afbreken  
U kunt de door ons gebouwde stand inrichten op: 
1 april van 8:00-16:30 uur. Ook op de dag zelf 
is inrichten mogelijk. Echter is er geen 
mogelijkheid voor laden & lossen! 
 
De stands kunnen op de dag zelf tussen 20:00 
en 21:00 uur worden ontruimd. Ontruimen kan 
ook op de opvolgende dag tot 16:30 uur 
(tegelijkertijd worden dan ook alle basisstands 
afgebroken en de vloerbedekking verwijderd). 
Er mag niets achterblijven. Ook geen resten van 
dubbelzijdig tape op de wanden van de 
basisstand. 
 
Teneinde extra kosten te vermijden, verzoeken 
wij u verpakkingsmateriaal en ander afval 
(voorafgaand en na de vloerendag) niet op de 
beursvloer achter te laten, maar zelf mee te 
nemen. Indien u zich hier niet aan houdt zullen 
door ons voor u noodzakelijkerwijs verzorgde 
werkzaamheden in rekening gebracht worden. 
 
Navigatie-adres voor opbouw op 1 april 
Navigatie-adres voor vrachtwagens 2 april 
Voor het opbouwen / aanleveren van 
standinrichting kunt u op 1 april het 
parkeerterrein oprijden; inrit 
tegenover Nieuweweg 213. 
Vrachtwagens 2 april kunnen op 2 april het 
parkeerterrein oprijden; inrit 
tegenover Nieuweweg 213. 

 
Schadekosten  
Kosten die wij moeten maken vanwege 
standhouders die zich niet aan dit reglement 
houden, brengen wij bij hen in rekening. 

Algemeen 

 
Lezingen en andere activiteiten  
Het aantal bezoekers op de informatiemarkt zal gedurende de lezingen en andere activiteiten in het pand 
uiteraard afnemen. Realiseer u wel dat wij door deze activiteiten extra bezoekers trekken. 
 
Parkeren op de beursdag en pendeldienst! 
Let op! Parkeren op de parkeerplaatsen bij het NOA-pand is wegens het omvangrijke en spectaculaire 
buitenterrein niet mogelijk. U kunt parkeren op de parkeerplaats van voetbalvereniging DOVO, vanaf 
daar rijden er vanaf 07:30u pendelbusjes voor standinrichters en standbemanning. Voor bezoekers 
vanaf 09:30 uur. Die brengen u in 5 minuten naar de Vloerendag. 
 
Navigatie-adres parkeerplaats DOVO: 
Verlengde Sportlaan 5, 
3905 AE Veenendaal 
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Roken  
Binnen is roken verboden! Wij zullen zorgen voor een plaats (buiten) waar gerookt kan worden. 
 
Diversen en onvoorziene zaken  
Wij verzoeken u de instructies door onze medewerkers voor het welslagen van deze dag strikt op te 
volgen. Over zaken die in dit reglement niet zijn voorzien beslist de organisatie. 
 
Nooduitgangen  
Nooduitgangen dienen vrij te blijven en mogen alleen in geval van nood gebruikt worden. 

Aansprakelijkheid  

NOA is niet aansprakelijk voor schade door derden. De standhouder vrijwaart NOA tegen iedere 
aanspraak van derden, wegens schade, veroorzaakt door de medewerkers en / of beurspresentatie / 
demonstratie van de standhouder.  

Overmacht  
Standhouders zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd 
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde 
van de partij die zich daarop beroept, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor hun rekening komt.  
Onder overmacht wordt in deze handleiding / dit reglement verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop de partij die zich erop 
beroept geen invloed kan uitoefenen en waardoor desbetreffende partij niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen.  
NOA heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien het gebouw of het terrein 
waarbinnen het gehuurde zich bevindt om welke oorzaak dan ook dusdanig is beschadigd dat de 
uitvoering van de overeenkomst in alle redelijkheid niet plaats kan vinden alsmede indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NOA zijn verbintenis had moeten 
nakomen.  

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen, is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade. Een gedane 
aanbetaling zal worden terugbetaald.  

Verwerking Persoonsgegevens / AVG  
Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden 
verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en 
overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te 
beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening 
houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.  

Toepasselijk recht en geschillen  
Bij het niet opvolgen door de standhouder van voorschriften, bepalingen of aanwijzingen door NOA 
gegeven, respectievelijk te geven, is laatstgenoemde gerechtigd voor rekening en risico van de 
standhouder de nodige maatregelen te nemen, waardoor wordt voldaan aan eerdergenoemde 
voorschriften, bepalingen of aanwijzingen.  

Alle geschillen die mochten ontstaan tussen NOA en een standhouder naar aanleiding van de 
overeenkomst, dit reglement of enige andere overeenkomst naar aanleiding daar van tussen partijen 
gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechterbank Midden-
Nederland.  
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Informatie/vragen/suggesties:  
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft gelieve deze zo snel mogelijk aan ons door te geven. Wij zullen 
proberen hier rekening mee te houden. 
 
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) te Veenendaal 
 
Contacten exposanten en organisatie m.b.t. hun 
standplaats: 
Sandra Vendel 
06-84 547574 
s.vendel@noa.nl 
 

Algemene organisatie: 
Rob van Boxtel 
06-22 495509 
r.vanboxtel@noa.nl 
 

Vermelding op website, PR, advertenties 
Afbouwzaken: 
Jolanda Reede 
j.reede@noa.nl 
0318-54 73 73 
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