
Exposanten 
handboek 2022 
Royal FloraHolland
Trade Fair Aalsmeer
9,10 & 11 november

Datum: juli 2022
Door: Trade Fairs & Events



2

Inhoudsopgave

1.  Algemene beursinformatie 4
 1.1 Activiteiten overzicht  4

 1.2 Belangrijke telefoonnummers en contactpersonen  5

 1.3  Openingstijden 5

 1.4  Locatie 5

 1.5  Beursorganisatie 5

 1.6 Coronabeleid  5

 1.7  Promotie 6

 1.8  Royal FloraHolland House  6

 1.9  Green Walk 6

 1.10  Greenovation Award 6

 1.11  Catering  7

 1.12  Betekenis kleuren keycords bezoekers 7

 1.13  Communicatie toolkit 7

 1.14  Hotellijst 7

 1.15  Parkeermogelijkheden  8

 1.16  Persinformatie 8

2.  Beursinstructies  9
 2.1 Afstuurinstructies Algemeen 9

 2.2  Afstuurinstructies planten 9

 2.3  Afstuurinstructies bloemen 9

 2.4  Opbouwinstructies  10

 2.5  Eigen standbouwers/Arrangeurs 10

 2.6  Ophangpunten 10

  2.7  Afbouwinstructies  11

 2.8  Schoonmaak 11

3. Standinrichting 12
 3.1 Standinformatie 12

 3.2 Verlichting en stroom 12

 3.3 Afbeeldingen standaard standbouw  13

 3.4 Decoratiemateriaal 14

 3.5 Brandinstructies 14

 3.6 Veelgestelde vragen 14

4. Bijlage1: Hotellijst  15



Bedankt voor uw deelname aan de Trade Fair Aalsmeer! 

Deze internationale handelsbeurs is één van de belangrijkste beurzen van het jaar voor exporteurs, groothandelaren en hun 

klanten. Dit handboek is gemaakt om uw deelname aan de beurs te vergemakkelijken en bevat alle belangrijke informatie die 

u moet weten. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen voor ondersteuning via e-mail of telefoon van de afdeling Trade Fairs 

& Events. Lees het aandachtig door. Heeft u nog vragen, twijfels of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te 

nemen. Wij zijn er om u van dienst te zijn.

Wij hopen u in november te mogen begroeten en wensen u een succesvolle beurs. 

Royal FloraHolland

Trade Fairs & Events
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1. Algemene beursinformatie 
1.1  Activiteiten overzicht

Datum Activiteit

Uiterlijk 3 oktober 2022 Bestelformulier invullen via de link in de e-mail. Hiermee geeft 

u uw wensen aan betreffende naam op frieslijst (bij standaard 

standbouw), meubilair, eventueel extra stroom en verlichting, 

etcetera. Lunchpakketten wijzen wij toe adhv aantal m2 

(standaard standbouw).

15 oktober 2022 Uiterste datum indienen plan maatwerkstand  

events@royalfloraholland.com. Uiterste datum aanvragen 

ophangpunten via refmservicedesk@royalfloraholland.com.

Week 42 (17-21 oktober 2022) U ontvangt via de mail aanvoerbrieven, retourbrieven en 

aanvoerinstructies.

22 oktober 2022 Uiterste aanvraag datum opbouwpassen voor eigen 

standbouwers/arrangeurs. Deze vraagt u aan via 

refmservicedesk@royalfloraholland.com. 

22 oktober 2022 Uiterste aanvraag lastminute ophangpunten.

Planten:
Zondag 6 november vanaf 19.00 uur  

tot maandag 7 november 24.00 uur

Producten en evt. decoratiemateriaal aanleveren op een kar 

met aanvoerbrief. 

 Aanvoerlocatie: Locatie 248, plantenaanvoergebied

Bloemen:

Zondag 6 november vanaf 19.00 uur tot  

maandag 7 november 24.00 uur

Producten aanleveren met aanvoerbrief bij de reguliere 

bloemenaanvoer locaties. 

Maandag 7 november van 09.00 tot 21.00 uur Stand inrichten

Dinsdag 8 november van 08.00 tot 17.00 uur Stand inrichten

Woensdag 9 november t/m vrijdag 11 november Beursdagen

Donderdag 10 november van 17.00 tot 20.00 uur Aangeklede borrel met hapje en drankje in het Trade Fair Café. 

Vrijdag 11 november 15.00 tot 15.30 Einde Trade Fair Aalsmeer en gelegenheid voor de laatste 

bezoekers om de beursvloer te verlaten.

Vrijdag 11 november 15.30 tot 17.30 uur Stand leegruimen alle exposanten.

Vrijdag 11 november 17.30 tot zaterdag 12 november 04.00 Afbouw standwanden, beursvloer leeg opleveren.

Tot dinsdag 15 november 18.00 uur Deadline retourproducten ophalen locatie 248, planten 

aanvoergebied.

mailto:events%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:refmservicedesk%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:refmservicedesk%40royalfloraholland.com.?subject=
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1.2   Belangrijke telefoonnummers en contactpersonen

Wie Email Telefoon Onderwerp

Klant Contact Center 
Royal FloraHolland

klantenservice@ 
royalfloraholland.com

+31(0)88-7898989 Voor al uw vragen.

Organisatie, afd. Trade 
Fairs & Events

events@royalfloraholland.com +31(0)88-7898989 Organisatie, Indeling, Royal 

FloraHolland House, Communicatie 

promotieplekken, catering.

Eventsupport klantenservice@ 
royalfloraholland.com 

+31(0)88-7898989 Aan- en afvoer materialen, 

veiligheids- en technische keuring 

maatwerkstands, ophangpunten.

Thijs Standbouw info@thijsstandbouw.nl +31(0)172-530604 Standaard standbouw, frieslijst, 

meubilair, vloerbedekking. 

R.A.M. Power & Light Info@ram-power.nl +31(0) 172-450 577 (Extra) stroom en verlichting.

1.3  Openingstijden
Woensdag  9 november 2022 09.00 tot 17.00 uur

Donderdag  10 november 2022 09.00 tot 17.00 uur*

Vrijdag  11 november 2022 09.00 tot 15.00 uur

* U bent vanaf 17.00 uur van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje tijdens het Royal FloraHolland Trade Fair Café in 

het restaurant (bij de bloemen).

1.4  Locatie
De Trade Fair Aalsmeer vindt plaats op een gedeelte van de plantenvloer (10.80) van Royal FloraHolland Aalsmeer. Volg de 

bebording op het terrein. In 2022 is er wel wat veranderd op de beursvloer. De reden hiervoor is dat door een aantal logistieke 

processen bij Royal FloraHolland het gebied anders is ingedeeld. Een gedeelte van de plantenhal (entree bruine lift) is komen 

te vervallen. Daarom hebben wij nu ook een groot gedeelte van de middelste hal bij de planten getrokken. Bij de bloemen 

hebben wij wat extra ruimte gekregen waardoor de toegevoegde waarde exposanten hierheen zijn verhuisd. 

1.5  Beursorganisatie
Neem voor vragen contact op met de afdeling Trade Fairs & Events via de mail events@royalfloraholland.com of via het 

centrale telefoonnummer 088 789 89 89.

1.6 Coronabeleid
Royal FloraHolland zal te allen tijde de adviezen opvolgen vanuit de Rijksoverheid. De gezondheid en veiligheid van alle 

exposanten, bezoekers en medewerkers is onze grootste prioriteit. Voorschriften en procedures kunnen ieder moment 

worden opgesteld en bijgewerkt in overleg met lokale autoriteiten. Wij zullen tijdig benodigde informatie met alle exposanten 

en bezoekers van de Trade Fair Aalsmeer delen. 

mailto:klantenservice%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:klantenservice%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:events%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:klantenservice%40royalfloraholland.com%20?subject=
mailto:klantenservice%40royalfloraholland.com%20?subject=
mailto:info%40thijsstandbouw.nl?subject=
mailto:Info%40ram-power.nl%20?subject=
mailto:events%40royalfloraholland.com?subject=
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1.7  Promotie
Uiteraard doen wij er alles aan om de Royal FloraHolland Trade Fair Aalsmeer zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen 

van potentiële bezoekers. Activiteiten vanuit Royal FloraHolland zijn:

• Special over Royal FloraHolland Trade Fair Aalsmeer in het international vakblad FloraCulture International, oktober/

november nummer 

• Special over Royal FloraHolland Trade Fair Aalsmeer in Duits vakblad ‘Taspo’, oktober nummer

• Regelmatige berichtgeving in nationale en internationale vakbladen

• Uitnodigen aan de pers om een bezoek te brengen aan de Trade Fair Aalsmeer

• Vakjournalisten informeren door middel van een persdossier

• Persberichten in Nederland en in het buitenland

• Aankondigingen bij diverse kopers ontmoetingsplekken op de vestigingen van Royal FloraHolland

• Bebording op het Royal FloraHolland terrein, vestiging Aalsmeer

• Informatiepagina en banner op internet: www.tradefairaalsmeer.com  
• Berichten in de digitale nieuwsbrief van Royal FloraHolland naar klanten en hun relaties

• Persoonlijke uitnodiging naar klanten

• Uitnodigingen in diverse talen beschikbaar stellen aan standhouders en klanten

• Promotie activiteiten in het buitenland

• Advertenties in diverse internationale vakmedia

• Presentatie in de afmijnzalen van Royal FloraHolland

• Plaatsen van berichten op social media

• Natuurlijk willen wij u als exposant ook vragen om zelf aandacht te geven aan uw aanwezigheid op de Trade Fair via uw 

eigen kanalen 

1.8  Royal FloraHolland House
Het Royal FloraHolland House vormt het hart van de beurs. Het is de ontmoetingsplek waar  bezoekers kennismaken met de 

dienstverlening van Royal FloraHolland en de belangrijkste noviteiten, markt- en consumententrends. Wij verwelkomen u er 

graag met een goede kop koffie of thee.

1.9  Green Walk
Duurzaamheid is geen trend, maar een randvoorwaarde voor een gezonde groei van 

onze sector.  Daarom werkt Royal FloraHolland, met diverse ketenpartners, aan een 

toekomstbestendige sierteeltsector, waarin bloemen en planten met respect voor mens 

en milieu worden geteeld en verhandeld. Door duurzaamheidseisen uit de markt te helpen 

realiseren in het aanbod, creëren we een betere marktpositie voor onze leden en klanten. 

Exposanten die in het kader van duurzaamheid toekomstbestendig zijn, zullen zichtbaar 

worden in de Green Walk. Alle exposanten met een certificaat dat volgens de eisen van het 

FSI geldt als ‘duurzaam’,  zijn te herkennen aan een speciale vloertegel voor de stand.

Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een internationaal, marktgedreven initiatief 

met een ambitieuze agenda voor het verduurzamen van de internationale sierteeltsector. 

Zie voor meer informatie ook FSI 2025 – Floriculture Sustainability Initiative.

1.10  Greenovation Award
Royal FloraHolland wil duurzaamheid in de keten stimuleren en reikt daarom op de Trade Fair de ‘Greenovation Award’ uit. 

Exposanten kunnen daarvoor hun product of concept aanbieden. De genomineerden worden gepresenteerd in het Royal 

FloraHolland House. Een vak- en een publieksjury gaat bepalen wie de Awards in ontvangst mogen nemen. De uitreiking zal 

plaatsvinden op de Trade Fair. 

De winnaar krijgt, naast veel exposure, 12 m2 gratis standruimte op de Trade Fair Aalsmeer van 2023 en mag in overleg met 

de beursorganisatie de locatie van de stand bepalen. Meld uw duurzame product, concept of bedrijfsvoering aan via  

tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com/greenovation-award 

https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com
https://www.fsi2025.com
https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com/greenovation-award 
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1.11  Catering
Tijdens de beurs wordt de catering verzorgd vanuit één groot restaurant op de beurs en een kiosk. Het grote restaurant is 

te vinden in hal 1 (bloemenhal). Het restaurant heeft dezelfde openingstijden als de beurs. Koffie en thee worden gratis 

verstrekt door middel van automaten en trolleys op de beursvloer. Exposanten met standaard standbouw hebben recht op 

gratis lunchpakketten tijdens de beursdagen. U hoeft deze niet meer zelf door te geven op het bestelformulier. Wij houden de 

volgende staffel aan (zoals ook vermeld op inschrijfformulier): 

Tot 10m2 – 2 stuks per dag

Tot 16m2 – 3 stuks per dag

Tot 24m2 – 4 stuks per dag

Vanaf 24m2 – 2 lunchpakketten per 12m2 (alleen bij standaard standbouw, bij maatwerk stands >24 2m zijn er geen 

lunchpakketten inbegrepen). 

 

Tijdens de Trade Fair Aalsmeer 2022 heeft SAB-Appèl Catering B.V. wederom het exclusieve recht om de volledige catering 

te verzorgen. Het is dus niet toegestaan om tijdens de beurs van een andere cateraar gebruikt te maken. Om zo efficiënt 

mogelijk te werken, kunt u gedurende de beursdagen alles op rekening laten boeken op een standhouderspas. Uiterlijk twee 

weken na de beurs ontvangt u van SAB-Appèl catering de factuur met daarbij het overzicht van de afgenomen producten en 

diensten. Hiervoor berekenen zij € 10,- administratiekosten. U kunt deze pas van te voren aanvragen door uiterlijk 23 oktober 

een e-mail te sturen naar tradefair@sabcatering.nl. Heeft u specifieke servicewensen, dan kunt u dat tot uiterlijk 28 oktober 

uitvragen via tradefair@sabcatering.nl. 
 

Wanneer de (corona)omstandigheden het toelaten, bent u op donderdag 10 november aan het einde van de beursdag van 

harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Vanaf 17.00 uur bent u welkom in het Trade Fair Café (grote restaurant 

bloemenhal). 

1.12  Betekenis kleuren keycords bezoekers
Er worden vier kleuren keycords toegekend bij de registratiebalies waardoor u makkelijker de bezoeker kunt herkennen. 

WIT = standbemanning

GROEN = kwekers

ROOD = kopers

BLAUW = overig

1.13 Communicatie toolkit
In de communicatie toolkit op de website www.tradefairaalsmeer.com komt binnenkort een e-mailbanner en uitnodiging 

beschikbaar in drie talen die u kunt gebruiken om uw eigen relaties uit te nodigen of te gebruiken voor uw eigen 

communicatie-uitingen. 

1.14   Hotellijst
Voor beursdeelnemers die wensen te overnachten in de buurt van Aalsmeer gedurende de beurs, hebben we een hotellijst 

bijgevoegd. U vindt deze in bijlage 1 en op onze website.

mailto:tradefair%40sabcatering.nl?subject=
mailto:tradefair%40sabcatering.nl?subject=
https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com
https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com/praktische-informatie
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1.15  Parkeermogelijkheden
Standhouders kunnen gratis parkeren op het terrein van Royal FloraHolland Aalsmeer. Gedurende de beursdagen en tijdens 

de op- en afbouw is verkeersbegeleiding aanwezig om een vlotte doorstroming te bevorderen. Volgt u de aanwijzingen de 

verkeersregelaars en de bebording op het terrein. Wij verzoeken u het grote parkeerdek vrij te houden voor bezoekers van de 

Trade Fair. Het is niet toegestaan in de veilinghallen te parkeren. Bij fout parkeren op het Royal FloraHolland terrein volgen 

sancties. Er worden geen speciale parkeervergunningen afgegeven. 

1.16  Persinformatie 
Heeft u tijdens de Trade Fair Aalsmeer een introductie van een nieuw product, nieuwe catalogus of iets anders dat voor de 

pers interessant kan zijn, dan horen wij dit graag van u. 

Wij nemen deze informatie dan op in de Persmap. 

U kunt deze informatie aanmelden via events@Royalfloraholland.com onder vermelding van “Pers informatie”.

U kunt ook informatie voor de pers neerleggen in de Perskamer op de beurs. Dit kunt u tijdens de opbouwtijden daar 

achterlaten. De Perskamer bevindt zich in Hal 1 nabij de entree bij de gele lift. Wij adviseren maximaal tien brochures per taal. 

Wilt u tijdens de beurs iets organiseren in uw stand of elders op de beurs waarvoor catering en/of geluid nodig is, dan kunt u 

dat aanvragen via events@Royalfloraholland.com.

Wilt u extra aandacht voor uw activiteit in de stand, stuur dan een mail naar events@royalfloraholland.com. Wij laten u 

weten wat wij nog voor u kunnen betekenen. 
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2. Beursinstructies
2.1  Afstuurinstructies Algemeen
Zoals gebruikelijk kunt u producten en beursmaterialen op veilingkarren of Deense containers aanleveren via uw transporteur. 

Zorg ervoor dat iedere kar voorzien is van een duidelijke aanvoerbrief. Royal FloraHolland zorgt dat aangevoerde karren 

in uw beurstand gezet worden. Royal FloraHolland beschikt niet over middelen om pallets of andersoortige lastdragers te 

verwerken. 

Correct beladen Stapelwagens en Deense Containers met 

product en decoratiemateriaal. Voorzie iedere kar van een 

aanvoerbrief!

Grote, zware materialen en stapelwagens of Deense 

containers met uitstekende lading kan Royal FloraHolland niet 

transporteren. Maak een afspraak voor het afleveren van uw 

materialen via refmservicedesk@royalfloraholland.com.

2.2  Afstuurinstructies planten
De planten die u in uw stand wilt presenteren en eventueel decoratiemateriaal, kunt u vanaf zondag 6 november 19.00 uur 
tot 7 november 24.00 uur op één of meerdere kar(ren) aanleveren bij de docks van het plantenaanvoergebied, sluis C3, 

docks 10.80 en locatie 248, onder vermelding van Trade Fair Aalsmeer. Aan elke kar dient een aanvoerbrief te hangen die u in 

week 42 via de mail krijgt toegestuurd. De producten worden dan naar uw stand op de beursvloer gebracht. De planten dienen 

goed vochtig te worden afgestuurd. Bij vragen kunt u ‘s nachts contact opnemen met 0297 392 856 
A.U.B. GEEN REGULIERE AANVOERBRIEF OF EAB GEBRUIKEN/VERSTUREN.

2.3  Afstuurinstructies bloemen
De bloemen die u in uw stand wilt presenteren en eventueel decoratiemateriaal kunt u vanaf zondag 6 november 19.00 uur 
tot 7 november 24.00 uur aanleveren bij de reguliere bloemenaanvoer locaties onder vermelding van Trade Fair Aalsmeer. 

Aan elke kar dient een aanvoerbrief te hangen die u in week 42 via de mail toegestuurd krijgt. De producten worden dan eerst 

naar de koeling gebracht en vervolgens naar uw stand op de beursvloer. Bij vragen kunt u ‘s nachts contact opnemen met  

0297 392 856  A.U.B. GEEN REGULIERE AANVOERBRIEF OF EAB GEBRUIKEN/VERSTUREN.

Let op! 
Het is niet mogelijk om op andere tijdstippen af te sturen in verband met de logistieke processen in de veiling. Het is ook niet 

mogelijk om tijdens de opbouw zelf producten en/of materialen naar uw stand te brengen. De beursvloer is niet bereikbaar 

voor vervoermiddelen. Als u de karren toch eerder of later aflevert, dan bereiken deze niet uw stand. Royal FloraHolland 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist aangeleverde beursproducten. Voor het afleveren van producten en/of 

materialen die niet op een veilingkar kunnen, neemt u contact op met refmservicedesk@royalfloraholland.com. 
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2.4  Opbouwinstructies
U bent als standhouder zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de stand. Dit kan op maandag 7 november van 09.00 
uur tot 21.00 uur of dinsdag 8 november van 08.00 uur tot 17.00 uur. Let op: in verband met controle van de brandweer 

is het niet mogelijk om na 17.00 uw stand op te bouwen. De organisatie van de Trade Fair Aalsmeer zorgt ervoor dat uw 

producten, indien tijdig aangeleverd, in de stand staan als u uw stand komt inrichten. 

Uiterlijk dinsdag 8 november 17.00 uur dient uw stand te zijn ingericht.

2.5  Eigen standbouwers/Arrangeurs
Heeft u een eigen standbouwer/arrangeur die uw stand op de Trade Fair Aalsmeer opbouwt en inricht? Dan dient voor 

15 oktober 2022 het technische ontwerp van uw stand door Royal FloraHolland te zijn goedgekeurd. Hierbij wordt het 

ontwerp getoetst op afmetingen, constructie, (brand-)veiligheid en gebouwbelasting (indien er gebruik wordt gemaakt 

van ophangpunten). Het (schets-)ontwerp van uw stand kunt u mailen naar refmservicedesk@royalfloraholland.com, u 

ontvangt binnen drie werkdagen terugkoppeling. 

Eigen standbouwers/arrangeurs dienen een opbouwpas aan te vragen. Uw arrangeur dient hiervoor uiterlijk 22 oktober 

een aanvraag in via refmservicedesk@royalfloraholland.com. Na toewijzing, ontvangt uw arrangeur de benodigde 

opbouwpassen. Opbouwen vóór maandag 7 november kan alleen in overleg met de beursorganisatie en als men in het bezit is 

van een opbouwpas. 

Ook tijdens de opbouw controleert de brandweer of uw stand volgens de brandvoorschriften opgezet wordt. Alle brandbare 

materialen dienen te worden geïmpregneerd (zie 3.6). Standhouders dienen zich altijd  houden aan  instructies van de 

brandweer. Huurt u een arrangeur in voor de inrichting van uw stand, informeert u dan uw arrangeur over de instructies met 

betrekking tot de aanvoer en op- en afbouw. 

2.6  Ophangpunten 
Royal FloraHolland hangt indien gewenst ophangpunten boven uw stand klaar. Het is niet toegestaan zelf ophangpunten 

aan te brengen. Ophangpunten worden, zover mogelijk, op het gewenste punt aangebracht. De gebouwconstructie beperkt 

echter precieze positionering. Maximale belasting per ophangpunt is 50 kg. Gebruik van hef- en hijsmiddelen voor het 

ophangen van zaken boven de stand is NIET toegestaan. Royal FloraHolland brengt alle ophangpunten vooraf en aan, incl. 

kabel en in hoogte verstelbaar hijs-oog. Na afloop van de Trade Fair laat u de kabel en het hang-oog hangen. Bij vermissing of 

beschadiging van de kabel en/of hijs-oog worden de materialen aan de aanvrager in rekening gebracht.  

Uw aanvraag doet u via  refmservicedesk@royalfloraholland.com. Uw aanvraag voor het aanbrengen van ophangpunten 

moet uiterlijk 15 oktober bij ons binnen zijn. De aanvragen moeten voorzien zijn van een standnummer, factuuradres, 

duidelijke tekening, contactpersoon en mobiel nummer. De kosten voor aanleg en gebruik van een ophangpunt bedragen 

€ 75,- per ophangpunt. De kosten voor het aanvragen van een ophangpunt na 15 oktober tot 22 oktober van de opbouw 

bedragen € 150,- per ophangpunt. Na 22 oktober kunnen in verband met bouwwerkzaamheden en de bereikbaarheid van de 

punten boven de stands, geen ophangpunten meer worden aangevraagd. Let op: wij factureren alleen aan standhouders zelf, 

niet aan eigen standbouwers/arrangeurs. 
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2.7  Afbouwinstructies
Vrijdag 11 november om 15.00 uur sluit de Trade Fair Aalsmeer. Het is niet toegestaan om eerder dan 15.00 uur te beginnen 

met het uitruimen van uw stand. 

Om de laatste beursbezoekers de tijd te geven de beurs te verlaten en gevaarlijke situaties tijdens de afbouw te voorkomen, 

zullen pas vanaf 15.20 uur afvalcontainers de beursvloer worden opgereden. De aanvoer van lege veilingkarren start om 15.30 

uur. In verband met drukte en logistieke bereikbaarheid van de stands is het niet toegestaan demontage van stands te starten 

voor 17.30 uur. 

Royal FloraHolland zorgt voor voldoende lege karren. Hierop plaatst u uw producten en eventueel decoratiemateriaal. Vergeet 

niet uw kar in te sealen. Aan elke kar hangt u een ingevuld retourformulier (U ontvangt van ons de retourformulieren in de 

week voor de beurs via de mail, extra retourformulieren zijn nog te verkrijgen in de infostand van de beursorganisatie, standnr. 

B.10). De gevulde veilingkar laat u in de stand achter. De karren worden door Royal FloraHolland medewerkers gesorteerd op 

groepsvervoerder en klaargezet bij de docks van het plantenaanvoergebied, sluis C3, docks 10.80 en locatie 248. Hier worden 

de karren vanaf 11 november 22.00 tot en met maandag 14 november verladen.

Vanaf vrijdag 11 november 15.00 uur tot en met zaterdag 12 november 04.00 uur in de ochtend heeft u de tijd om uw 

stand leeg te ruimen, te demonteren en af te voeren. Alle producten en materialen die na 04.00 uur nog op de beursvloer 

aanwezig zijn worden verwijderd, de kosten hiervoor brengen we aan de standhouder in rekening, vermeerdert met € 100,- 

per kar. Karren met retourmateriaal dient u zo spoedig mogelijk op te (laten) halen. Karren die op dinsdag 15 november voor 

18.00 uur niet zijn opgehaald worden afgevoerd. De kosten voor het vernietigen van de materialen zijn € 100,- per kar. 

2.8  Schoonmaak
Na de opbouw wordt uw stand gezogen door het schoonmaakbedrijf van Royal FloraHolland. Uw stand dient u verder zelf te 

onderhouden. Indien gewenst stofzuigt het schoonmaakbedrijf van Royal FloraHolland uw stand ook op woensdagavond en 

donderdagavond. De kosten daarvan worden aan u doorberekend. Afval tijdens op- en afbouw deponeert u, gesorteerd, in 

de afvalcontainers en op milieukarren die verspreid over de beursvloer staan opgesteld. Voor het afvoeren van afval tijdens 

beursdagen of assistentie van één van onze schoonmakers neemt u contact op met Cor Oudenes van Facilicom,  

email: coudenes@Facilicom.nl, 06 83 44 96 09. Wij hebben geen bezem of stofzuiger te leen. 
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3. Standinrichting
 

3.1  Standinformatie
De wanden van de (standaard)stands bestaan uit systeempanelen in een zwarte kleur met een lage tussenwand (zie 

volgende pagina figuur 1). Dit geldt voor zowel de plantenstands als voor de bloemenstands. Deze panelen zijn 1 m breed en 

worden aan elkaar verbonden met aluminium frames. De achterwand is 2,5 m hoog net als  de zijwanden op de eerste meter 

vanaf de achterwand. De voorste meter van de zijwand is 1 m hoog. Wilt u deze dichtbouwen, neem dan contact op met de 

exposant die naast/achter u staat. Zij moeten namelijk toestemming geven om de wand dicht te maken. Indien u zonder 

wederzijdse goedkeuring van uw buren toch de zijwanden dichtmaakt of hoger gaat bouwen, geeft dit de beursorganisatie 

het recht dit te verwijderen. Tevens is de (standaard)stand voorzien van een frieslijst met naambord. Aan de bovenkant is 

de stand open, dus ook grote planten kunt u in uw stand plaatsen. De inrichting van de stand mag niet hoger zijn dan 2,5 

m. Indien de inrichting van uw stand hoger is dan 2,5m (max 3,5m) dient u zelf afstemming hebben met de standhouders 

naast u. Vervolgens stuurt u het ontwerp van uw stand incl. de schriftelijke toestemming van aanliggende standhouders naar 

events@royalfloraholland.com. Alleen dan gaat de beursorganisatie akkoord met de verhoging van standwanden. Indien de 

inrichting van de stand zonder overleg toch hoger is dan de standaard afmeting, dan breekt  de beursorganisatie de inrichting 

af. Het is niet toegestaan producten, zitjes of promotiemateriaal buiten de stand te plaatsen. Bij plaatsing buiten de stand, 

kan uw stand door de brandweer leeggehaald worden. 

De stand is standaard leeg. U kunt decoratiemateriaal, zitjes, tafeltjes, vloerbedekking etc. zelf meenemen of u kunt materiaal 

voor uw stand huren via het bestelformulier in de bevestigingsemail. 

Heeft uw vragen over uw (standaard)stand? Tijdens de opbouw van de beurs is de leverancier Thijs Standbouw aanwezig 

en kunt u zich bij de informatiebalie melden voor vragen over uw stand. Thijs Standbouw verzorgt ook de frieslijsten 

(naamborden) boven de stand. De naam die u hierop wilt hebben geeft u aan op het bestelformulier in de bevestigingsmail 

onder de rubriek Thijs Standbouw.

Let op: geef duidelijk aan op het bestelformulier in uw bevestigingsmail of u gebruik maakt van de standaard standbouw van 

Thijs Standbouw of dat u een eigen standbouwer/arrangeur heeft. In het laatste geval worden er geen standaard wanden en 

frieslijst geplaatst. U huurt dan enkel de meters met een stroompunt. 

Het is verboden gebruik te maken van brandbaar materiaal zoals o.a. stro, nylon stof en houtsnippers. Let op: de vloer is van 

beton. Er ligt dus geen standaard vloerbedekking in de stand.

Huurt u een eigen standbouwer in? Licht u hem/haar dan in over de regels die gelden voor de op en afbouw, tijden etc. Ook 

vragen wij u de beursorganisatie Beurzen en Evenementen in te lichten via events@royalfloraholland.com. 

3.2  Verlichting en stroom
In alle standaard stands wordt er verlichting aan de voorzijde van de stand gehangen aan de frieslijst. Dit is één duospot (2 

spots van 11 Watt) per 4 m2 standruimte. In alle individuele stands wordt één wandcontactdoos van 1 KW neergelegd. 

Wanneer u kiest voor “eigen standbouw” is er alleen stroom in uw stand aanwezig. Alle overige zaken komen dan te vervallen.

Hebt u meer vermogen aan stroom nodig dan de standaard 1 KW? Bestelt u dan extra stroomaansluiting(en) via R.A.M. Power 

& Light. 

Voor stands van kwekerscollectieven geldt dat er 1 KW stroomvermogen per aanvoerder in de prijs is inbegrepen, met 

een maximum van 1 KW per 8m2 stand oppervlakte. Ook extra verlichting vraagt u aan bij R.A.M. Power & Light. Voor deze 

extra stroomaansluitingen en extra verlichting ontvangt u een factuur van R.A.M. Power & Light (dit gaat dus alleen om de 

aansluitingen en verlichting). Naast deze aansluiting(en) betaalt u ook voor het extra aangevraagde vermogen. Voor het extra 

stroomverbruik brengt Royal FloraHolland na afloop van de beurs € 50,- per extra aangevraagde KW in rekening. Dit wordt via 

de veilingincasso verrekend (dit gaat dus om het extra aangevraagde stroomvermogen).

Heeft  u een andere leverancier voor verlichting? Geeft u dan aan bij R.A.M. Power & Light hoeveel vermogen u nodig heeft. 

R.A.M. Power & Light is bereikbaar via 0172 450 577 of e-mail info@ram-power.nl. 

mailto:events%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:events%40Royalfloraholland.com?subject=
mailto:info%40ram-power.nl?subject=
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3.3  Afbeeldingen standaard standbouw

Figuur 1. Voorbeeld Standaard standbouw van Thijs Standbouw.
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3.4 Decoratiemateriaal
U kunt zelf decoratiematerialen meenemen en deze afsturen volgens dezelfde procedure zoals vermeld in paragraaf 2.2 

afsturen planten of paragraaf 2.3 afsturen bloemen. Wilt u decoratiematerialen plaatsen die niet op een kar passen? Neem 

dan contact op met de klantenservice op 088 789 89 89.

Alle gehuurde materialen worden direct na afloop van de beurs opgehaald. Mocht Thijs Standbouw de gehuurde materialen 

niet in uw stand aantreffen dan brengen zij dit in rekening.

Tip: 
Voor het ophangen van materialen moet u over S-haakjes, kettingen en/of geschikt tape beschikken. Dit is bij de infobalie 

verkrijgbaar. 

3.5  Brandinstructies
Binnen de gebouwen van Royal FloraHolland is het verboden te roken. Het gebruik van open vuur binnen het gebouw is ten 

strengste verboden, evenals het gebruik of opslag van gasflessen. Op last van de brandweer mogen standhouders alleen 

gebruik maken van niet-ontvlambare of brandveilige materialen voor standaankleding of geïmpregneerde materialen die 

brandwerend zijn.

Het gebruik van brandbare decoratiematerialen zoals jute, diverse papiersoorten, rieten matten en stoffen is alleen 

toegestaan als zij zijn geïmpregneerd met een brandwerend middel. 

Als bewijs hiervoor is een certificaat afgifte bij de infobalie vereist voor dinsdag 8 november 13.00 uur. De brandweer van 

Royal FloraHolland  is aanwezig tijdens de opbouw, beurs en afbouw. Instructies van de brandweer moeten altijd opgevolgd 

worden.

De brandweer is bereikbaar via de klantenservice, 088 789 89 89.

Bij calamiteiten belt u 0297 392 222.

Certificaten van geïmpregneerde decoratiematerialen moeten bij de infobalie afgegeven worden. Als  bij controle van de 

brandweer blijkt dat de stand niet voldoet aan de gestelde eisen, dan wordt er contact opgenomen met de deelnemende 

contactpersoon (standhouder). De stand wordt dan op kosten van de standhouder alsnog geïmpregneerd of materialen 

worden verwijderd uit de stand. 

Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld houtsnippers of houten planken als bodembedekking te gebruiken. U kunt kiezen uit een 

kale vloer of tapijttegels. 

Opslag van materialen bij brandslanghaspels of kleine blusmiddelen is verboden en zal bij constatering worden verwijderd.

3.6  Veelgestelde vragen 
Heeft u nog vragen bekijk dan onze veelgestelde vragen op onze website. 

 

https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com/praktische-informatie
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4. Bijlage1: Hotellijst 
Hotel Het Rechthuis ****  
Schans 32 

1421 BB Uithoorn

Tel: (31) (0)297-561380 

E-mail: info@hetrechthuis.nl  

Website: www.hetrechthuis.nl 

Hotel De Jonge Heertjes ***
Raadhuisplein 16

1431 EH AALSMEER

Tel:  (31) (0)297-325551

E-mail: info@dejongeheertjes.nl

Website: www.dejongeheertjes.nl 

Corendon Village Amsterdam ****
Schipholweg 275

1171 PK  Badhoevendorp

Tel: (31)(0)20-8207888

E-Mail:  

info.village@corendonhotels.com

Website: www.corendonhotels.com 

Hostellerie “Alp De Veenen” ***
Ouderkerkerlaan 19

1185 AC AMSTELVEEN

Tel: (31) (0)20-6415078

E-mail: info@alpdeveenen.nl

Website: www.alpdeveenen.nl 

Grand Hotel Amstelveen ****
Bovenkerkerweg 81

1187 XC AMSTELVEEN

Tel: (31) (0)20-6455558

E-mail:  

info@grandhotelamstelveen.nl

Website:  

www.grandhotelamstelveen.nl 

Courtyard by Marriott- Amsterdam/
Airport ****
Bosweg 15

2131 LX HOOFDDORP

Tel: (31) (0)23 – 5569001

E-mail: courtyard@claus.nl

Website: www.claus.nl. 

Hotel Aalsmeer ****
Dorpsstraat 15

1431 CA Aalsmeer

Tel: (31) (0)297-385500 

E-mail info@hotelaalsmeer.nl

Website: www.hotelaalsmeer.nl 

Best Western Amsterdam Airport 
Hotel Uithoorn
Thamerhorn 1

1421 CE Uithoorn

Tel: (31)(0)297-519200

E-mail: uithoorn@bestwestern.nl

Website: www.bestwestern.nl 

Hotel Chariot ****
Oosteinderweg 243

1432 AT Aalsmeer

Tel: (31) (0)297-388100

E-mail: info@hotelchariot.nl

Website: www.hotel-chariot.nl 

Crowne Plaza Amsterdam/Schiphol 
****
Planeetbaan 2

2132 HZ HOOFDDORP

Tel: (31) (0)23-5650000

E-mail: reservations.amsap@

ichotelsgroup.com

Website: www.crowneplaza.com 

Van der Valk Hotel Schiphol A4 ****
Rijksweg A4 Nr. 3

2132 MA HOOFDDORP

Tel: (31) (0)252-675335

E-mail: schiphol@valk.nl

Website: www.hotelschiphol.nl 

Sheraton Amsterdam Airport Hotel 
*****
Schiphol Boulevard 101

1118 BG AMSTERDAM

Tel:  (31) (0)20-3164300

E-mail:

00301.FrontOffice@sheraton.com

Website: www.sheraton.nl 

Bastion Hotel Schiphol/Hoofddorp 
***
Adrianahoeve 8

2131 MN HOOFDDORP

Tel: (31) (0)23-5623632

E-mail: hoofddorp@

bastionhotelgroep.nl

Website: www.bastionhotel.nl 

Steigenberger Airport Hotel 
Amsterdam
Stationsplein 951/ZW

1117 CE Schiphol

Tel: (31) (0)20-5400777

E-mail: airporthotel-amsterdam@

steigenberger.nl

Website: www.steigenberger.com 




