
'Veilig naar de Fiets en Wandelbeurs & E-bike Xperience in Utrecht'.

De afgelopen tijd is voor u als exposant en ons als organisator van de Fiets en Wandelbeurs een onzekere 
periode geweest. Maar we zijn blij dat wij de beurs weer mogen organiseren en zien de komende tijd vol 
vertrouwen tegemoet om die samen met u weer tot een succes te maken. 
Aankomende editie staat veiligheid voorop, waarbij wij een aantal maatregelen hebben genomen om die te 
waarborgen. Hieronder kunt u de maatregelen terugvinden. Uiteraard houden wij alle informatie over Covid-
19 scherp in de gaten, en zodra er wijzigingen zijn zullen wij u hiervan op de hoogte houden. Verder raden 
wij u aan om u ook zelf op de hoogte te houden van de diverse maatregelen die de overheid en het RIVM 
hanteren.

Voorzorgsmaatregelen exposanten

• Blijf thuis indien u ziektesymptomen vertoont. Het is raadzaam back-up-personeel te hebben.
• Volg de instructies van het organisatiepersoneel en de richtlijnen die gepubliceerd zijn op de website

van de beurs, alsook de richtlijnen die geafficheerd zijn op de beurslocatie.
• In de gebouwen van Jaarbeurs is het dragen van een mondkapje verplicht, uitgezonderd als u op 

een terras zit. Loopt u over een terras, bijvoorbeeld naar een zitplaats, dan dient u het mondkapje op
te hebben.

• Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u nadien onmiddellijk weggooit in een 
vuilnisbak met een deksel.

• Zorg voor een goede handhygiëne. Maak regelmatig gebruik van ontsmettingsgel op de beursstand.
• Respecteer de afstand van 1,5 meter op de beursstand tussen de standmedewerkers en de 

bezoekers aan uw stand.
• Komt u vanuit het buitenland? Een gezondheidsverklaring is dan verplicht. Dit moet binnen 48 uur 

voor aankomst worden ingevuld. Voor meer informatie, bekijk: Rijksoverheid.

Op- en afbouw

• Zorg ervoor dat alle medewerkers die de stand bemannen en de medewerkers tijdens de op- en 
afbouw zich vooraf registreren via de organisator. Wij stellen een formulier beschikbaar, en 
ontvangen deze graag uiterlijk 15 januari 2021.

• Wij ontvangen van tevoren graag een tekening met indeling van uw eigen stand.

• Eventuele betalingen ter plekke geschieden per factuur of contactloos via een pinautomaat. Er wordt
niet cash afgerekend.

• Alle transporteurs en toeleveranciers ontvangen vooraf informatie over aanrijroutes, parkeerplaatsen
en te gebruiken toegangsdeuren.

Entree

• Elke exposant krijgt een gezondheidscheck (formulier) bij binnenkomst.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om exposanten met verkoudheidsklachten, koorts en/of 

zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere deelname uit te sluiten.
• Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de beurs telkens de handen. De organisatie zorgt voor 

schoonmaakstations.
• Wij hebben de gehele beursperiode een aantal toezichthouders, zij zien toe op naleving van de 

coronaprotocollen en zijn beschikbaar voor vragen. Zij zijn te herkennen aan de oranje hesjes.
• In de centrale hal bij de hoofdingang van Jaarbeurs zijn looproutes aangegeven met nader te 

bepalen markeringen.

Op de beursvloer

• In de gangpaden staan looproutes aangegeven met nader te bepalen markeringen. 
• Wij zorgen voor markeringen voor uw stand ter aanduiding van wachtruimtes voor de bezoekers.
• Wij zorgen voor schoonmaakstations op de gehele beursvloer en maken extra schoon op de 

beursvloer en in de toiletten.
• Catering is nog steeds beschikbaar, maar het eten zal worden geserveerd en/of voorverpakt.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/07/20/gezondheidsverklaring-reizigers-nederlands


Stands

• U bent verplicht uw stand zo in te richten dat de minimale afstand van 1,5 meter gewaarborgd is. Dit 
geldt zowel voor co-exposanten als voor eventuele bezoekers op de stand. Markeringen buiten de 
stands worden door ons aangebracht om de bezoeker te blijven attenderen op de afstand. Waar 
geen doorstroming van mensen gegarandeerd kan worden, zullen bezoekers (staand of zittend) 
geplaceerd moeten worden.

• Zorg voor de start van elke beursdag voor een complete reiniging en ontsmetting van de beursstand,
inclusief de tentoongestelde producten. Wij raden aan dit minimaal twee keer per dagdeel te 
herhalen. U kunt de schoonmaak zelf uitvoeren of uitbesteden aan de Jaarbeurs.

• Wanneer u fietsen aan het fietsparcours heeft, vragen wij u deze te ontsmetten na elk gebruik.

• Probeer de uitwisseling van documenten, informatiefolders of visitekaartjes tot een minimum te 
beperken.

• U hoeft geen handschoenen te dragen, maar dit wordt aangeraden bij het overhandigen van 
materiaal.

• U dient zelf te zorgen voor handgel en andere hygiënemiddelen op uw stand.

• Plexischermen: deze zijn tot nu toe niet verplicht, maar het is mogelijk deze te bestellen bij onze 
standbouwer.

• Zowel binnen als buiten de stand is een mondkapje verplicht.

Afbeelding 1: *Eilandstands zijn ook mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.




