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INLEIDING
Jaarbeurs streeft naar een gastvrij, kwalitatief hoogwaardig en bovenal veilig Jaarbeurs Complex.
Daarmee dragen we bij aan succesvolle bijeenkomsten en evenementen. De zorg voor veiligheid heeft bij
Jaarbeurs dan ook de hoogste aandacht.
In dit handboek Veilig Werken staat beschreven welke maatregelen Jaarbeurs neemt om een veilige
werkomgeving te faciliteren voor haar eigen personeel, onderaannemers, exposanten, leveranciers en
gasten. We verwachten een actieve bijdrage aan een veilig Jaarbeurs van een ieder die bij ons een
evenement opbouwt, organiseert of daar anderszins aan bijdraagt.
Een samenvatting van de in dit handboek Veilig Werken omschreven regels die gelden tijdens op- en
afbouw van evenementen is terug te vinden op pagina 10.
Het handboek Veilig Werken is onderdeel van het accommodatiereglement met onderliggende
protocollen en de algemene voorwaarden beursdeelname van Jaarbeurs, welke zijn terug te vinden
onder: https://www.jaarbeurs.nl/nl/algemene-voorwaarden
Ook volgen wij de richtlijnen in relatie tot Covid-19 vanuit de Rijksoverheid. Meer hierover is te vinden op
https://www.jaarbeurs.nl/veilig.
Omdat Jaarbeurs verplicht is te allen tijde aan wettelijke eisen, waaronder Arbowetgeving, te voldoen is
dit handboek aan veranderingen onderhevig. De meest actuele versie van het handboek is altijd
beschikbaar via https://www.jaarbeurs.nl/algemene-voorwaarden
Naast de landelijke en lokale overheidsregelingen gelden er aanvullende voorschriften die door Jaarbeurs
zijn opgesteld m.b.t. werkzaamheden in en rond het Jaarbeurs Complex en het verblijf van deelnemers,
huurders, toeleveranciers en andere relevante (rechts)personen in het Jaarbeurs Complex. Deze zijn
terug te vinden in dit handboek Veilig Werken. Per evenement kunnen door Jaarbeurs (i.o.m met
betrokken huurders) nadere voorschriften en regels worden opgesteld ter vervanging/ aanvulling van de
algemene regels en voorschriften.

Heb je vragen over veilig werken bij Jaarbeurs? Neem dan contact op met:
veiligheid@jaarbeurs.nl
Telefoonnummer: +31(0)30 295 29 99
Hartelijk dank voor jouw medewerking, samen creëren we een veilige werkomgeving.
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1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1 AANSPRAKELIJKHEID
Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf op
het Jaarbeurs Complex tenzij Jaarbeurs te dezer zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
De aansprakelijkheid van Jaarbeurs zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren
bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
Degene door wiens handelen of nalaten Jaarbeurs directe dan wel indirecte schade lijdt, is hiervoor
volledig aansprakelijk. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gederfde winst,
stagnatieschade, alsmede de kosten van administratiefrechtelijke- en strafrechtelijke boetes en
maatregelen. Jaarbeurs aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als
gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in het document en er kunnen jegens Jaarbeurs geen
rechten aan de informatie worden ontleend.

1.2 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Jaarbeurs vindt veilig werken een belangrijke voorwaarde in alle onze activiteiten en we zetten ons als
organisatie voortdurend in om de veiligheid van onze eigen medewerkers, leveranciers en bezoekers te
kunnen waarborgen. Iedere deelnemer, huurder, of andere relevante (rechts)persoon die bij Jaarbeurs
aanwezig is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen arbeidsomstandigheden,
alsook voor die van zijn/haar collega’s en overige personen die zich begeven op de werkvloer in de
directe nabijheid. De werkgever van de werkzame personen is eindverantwoordelijk voor het toezicht op
zijn of haar eigen werknemers en opvolging van de in dit handboek opgenomen voorschriften.
Werkgevers zorgen ervoor dat de werknemers en derden die ingehuurd of anderszins ingeschakeld
worden, doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden
risico’s alsmede over de maatregelen die dienen te worden genomen om deze risico’s te voorkomen of te
beperken. Wanneer je als bedrijf VCA-gecertificeerd bent, dan dienen werknemers ook in bezit te zijn van
een geldig VCA-diploma.

1.3 GEDRAGSCODE VEILIG WERKEN
Zoals omschreven wordt van een ieder verwacht dat hij/ zij de verantwoordelijkheid neemt voor een
veilige werkomgeving. Houd je aan de geldende voorschriften, aanwijzingen, instructies en procedures
die verband houden met veiligheid in de breedste zin van het woord. Het niet naleven van onze regels kan
sancties tot gevolg hebben (zie ook 1.8 Overtreding).
Aanwijzingen van event managers, duty managers, preventiemedewerkers, beveiliging, verkeersregelaars
en ander bevoegd personeel van Jaarbeurs dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Spreek anderen aan op onveilig gedrag en staak je werkzaamheden direct als je twijfelt of je deze veilig
uit kunt voeren. Meld onveilige situaties, (bijna) ongevallen, diefstal of calamiteiten direct via het
noodnummer 030- 295 5666) van Jaarbeurs.
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1.4 AGRESSIE EN GEWELD
We streven naar een veilige Jaarbeurs voor iedereen die op ons complex aanwezig is. Geen enkele vorm
van agressie en/ of geweld wordt getolereerd binnen het Jaarbeurs complex. Bij agressief of
gewelddadig gedrag wordt aangifte gedaan en de toegang tot het terrein ontzegt.

1.5 ALCOHOL EN DRUGS
Het in bezit hebben en/ of gebruik van alcohol en/ of drugs is niet toegestaan. Het is niet toegestaan te
werken onder invloed van alcohol, drugs of medicatie die gevolgen kan hebben voor rijvaardigheid,
reactievermogen en bekwaamheid.

1.6 ROOKBELEID
Binnen het Jaarbeurs Complex geldt een algemeen rookverbod. Uitgezonderd hiervan zijn door
Jaarbeurs goedgekeurde en als zodanig aangeduide plekken.
Boetes, die Jaarbeurs Complex van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) krijgt ten
aanzien van een roker binnen het Jaarbeurs Complex, zullen (zoveel als mogelijk) worden doorbelast aan
de huurder of het individu dat de wet heeft overtreden. Elke Jaarbeurs compllexmedewerker en
beveiligingsmedewerker (van Jaarbeurs) ziet toe op handhaving en naleving van dit rookverbod.

1.7 ARBEIDSTIJDEN
Iedereen die binnen het Jaarbeurs complex aan het werk is heeft volgens de arbeidstijdenwet recht op
een dagelijkse rusttijd van minimaal 11 uur. Deze rusttijd mag 12 maal in elke periode van 4 weken
worden ingekort tot ten minste 10 uur. Het nemen van voldoende pauzes en rustmomenten draagt bij
een het veilig uitvoeren van ieders werkzaamheden.
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1.8 OVERTREDING
Indien een persoon een bepaling uit dit handboek Veilig Werken of andere namens Jaarbeurs gegeven
voorschriften niet naleeft, één en ander ter beoordeling van Jaarbeurs, heeft Jaarbeurs het recht alle
maatregelen te treffen die zij nodig acht in het kader van de bewaking van de algemene veiligheid,
gezondheid, welzijn, orde en milieu op haar terrein. Jaarbeurs behoudt zich het recht om een persoon die
naar het oordeel van Jaarbeurs de orde op het Jaarbeurs Complex verstoort en/ of een gevaarlijke
situatie veroorzaakt, van haar terrein te verwijderen en voor bepaalde tijd de toegang te ontzeggen en/ of
werkzaamheden stil te leggen.

Na constatering van onveilig werken of een onveilige situatie, dient de werknemer eerst passende
maatregelen te treffen voordat verder gewerkt mag worden. De sancties zullen op de volgende manier
opgelegd worden:
●
●

●
●

Indien voor de eerste keer geconstateerd wordt dat sprake is van onveilig werken, dan wordt de
medewerker hierop aangesproken.
Indien sprake is van een zeer onveilige situatie, kunnen de werkzaamheden direct gestopt
worden. Hierover zal aan het eind van de dag een bericht worden gestuurd aan de exposant en
aan de organisatie;
Indien, na de eerste keer, niets aan de veiligheid is gedaan volgt een tweede mondelinge
waarschuwing.
Tot slot, indien de twee eerdere waarschuwingen niet opgevolgd worden, kan verwijdering van
het Jaarbeursterrein volgen.
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SAMENVATTING VEILIGHEIDSREGELS
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2. CALAMITEITEN
Veilig werken verkleind de kans op calamiteiten aanzienlijk. In dit hoofdstuk staat hoe te handelen indien
zich onverhoopt toch een calamiteit voordoet. Jaarbeurs beschikt over een
bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). Zij oefenen minimaal jaarlijks om in het geval van een calamiteit
adequaat te handelen. Tijdens evenementen in het Jaarbeurs complex wordt de BHV organisatie
uitgebreid met de inzet van gecertificeerde beveiligers, brandwachten en EHBO’ers. Zowel de eigen BHV
organisatie als de beveiligers, brandwachten en EHBO’ers worden aangestuurd door de afdeling
Veiligheid vanuit de Jaarbeurs controlroom.
Op verzoek is het Jaarbeurs BHV- en calamiteitenplan beschikbaar via veiligheid@jaarbeurs.nl.

2.1 WAT TE DOEN BIJ EEN CALAMITEIT?
Algemeen:
NOODNUMMER JAARBEURS CONTROLROOM: 030- 29 55 666
Je eigen veiligheid staat altijd voorop bij het handelen in geval bij een calamiteit.
Meld onveilige situaties, (bijna) ongevallen, diefstal of calamiteiten direct via het noodnummer.
In geval van brand:
● Beoordeel de brand en probeer indien veiligheid dit toelaat de brand te blussen
(vlammen niet hoger dan kniehoogte) met het dichtbijzijnste blusmiddel. Sla indien dit
niet lukt de dichtstbijzijnde handbrandmelder in (zie figuur 1)
● Meld brand via het alarmnummer van de controlroom en geef aard en locatie en
eventuele slachtoffers door.
● Breng, indien mogelijk, de in gevaar verkerende personen naar een veiligere omgeving.
In geval van een ongeval:
Bij aanwezigheid van een professionele EHBO’er (standaard tijdens op- en afbouw beurs en tijdens beurs
is de EHBO post nabij entree Oost bemand):
● Roep deze direct op via het noodnummer van de controlroom. Blijf rustig en vermeld kort de
locatie en aard van het ongeval.
● Bij mobiel slachtoffer: begeleid slachtoffer naar EHBO post voor professionele hulp
Bij afwezigheid van een professionele EHBO’er:
In geval van een levensbedreigende situatie:
● Laat AED en medische noodtas halen, laat het slachtoffer niet alleen en verplaats enkel indien
strikt noodzakelijk
● Bel 112, blijf kalm en beantwoord de vragen van de hulpverlener.
● Laat Controlroom informeren via het noodnummer en laat hen de aanrijdroute afstemmen met
de regionale meldkamer in geval van aanrijdende ambulance. Blijf zelf aan de lijn met 112 en
volg de instructies.
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In geval van een niet levensbedreigende situatie:
● Laat medische noodtas halen, laat het slachtoffer niet alleen en verplaats enkel indien strikt
noodzakelijk
● Informeer de controlroom via het noodnummer en volg hun instructies.
Op diverse centrale plekken in de Jaarbeurs gebouwen hangt een AED, te herkennen aan onderstaand
symbool.

Figuur 2 - AED symbool

In geval van ontruiming:
Bij het horen van het ontruimingssignaal dient iedereen de ruimte te verlaten via de dichtstbijzijnde
nooddeur en zich naar de aangewezen verzamelplaats (figuur 2) te begeven. Aanwijzingen van de
bedrijfshulpverleners en/ of beveiliging dienen te worden opgevolgd. De dichtstbijzijnde nooddeur is te
vinden door het volgen van de vluchtwegbewijzering (figuur 4).

Figuur 3 - Verzamelplaats

Figuur 4 - Vluchtwegbewijzering

2.2 ONGEVALLEN- EN SCHADEFORMULIER
Bij ongevallen dient altijd een ongevallenformulier te worden ingevuld door betrokkenen. Deze
formulieren zijn beschikbaar in de Jaarbeurs Controlroom en op te vragen via veiligheid@jaarbeurs.nl.
Ernstige(re) ongevallen worden door Jaarbeurs gemeld bij de Arbeidsinspectie. Ook milieu- ongevallen
dienen gemeld te worden bij de Controlroom. Ook schade aan eigendommen van leverancier/
Jaarbeurscomplex zelf dienen gemeld te worden bij de Controlroom via 030 295 53 33.

2.3 BLUSMIDDELEN, NOODUITGANGEN EN
VLUCHTWEGEN VRIJHOUDEN
Het is verplicht blusmiddelen te alle tijde vrij van obstakels en bereikbaar te houden. Het is verplicht
nooduitgangen en gele transportpaden te alle tijde vrij te houden van obstakels. Het is niet toegestaan
om de nooddeuren voor een ander doel, dan in relatie tot een calamiteit, te openen.
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3. TOEGANGSBELEID JAARBEURS
3.1 TOEGANGSBELEID EN LEGITIMATIEPLICHT
Het Jaarbeurs complex is tijdens op- en afbouw van beurzen uitsluitend te betreden met een geldige open/of afbouwpas i.c.m. een geldig legitimatiebewijs (voor niet-EU ingezetenen tevens een geldige
tewerkstellingsvergunning). Als exposant kun je op- en afbouwpassen aanvragen via het MyJaarbeurs
portaal. Standbouwers en toeleveranciers dienen zich hiervoor te registreren om een snelle doorstroom
bij aankomst bij Jaarbeurs te bevorderen. Buiten de op- en afbouwperiode wordt toegang verstrekt onder
begeleiding van daartoe bevoegd Jaarbeurs personeel.
Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan:
● Nederlands paspoort
● Nederlandse identiteitskaart
● Nederlands rijbewijs

Voor niet-Nederlanders gelden de volgende legitimatiebewijzen:
● Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst
● Het niet-Nederlandse paspoort waarin door de Vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf
is aangetekend
● Identiteitskaart van een EU-land
● Het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort

Jaarbeurs heeft het recht om op elk moment een tassen/jassen controle onderdeel te laten zijn van de
toegangscontrole. Dit recht is ook van toepassing bij het verlaten van het gebouw.
Het toegangsbeleid van Jaarbeurs is als volgt:
● Tijdens de opbouw- en afbouwperiode worden geen bezoekers tot de hallen van het
Jaarbeurscomplex toegelaten, hal beambtes worden ingezet ter voorkoming hiervan.
● Voor een soepele opbouw- en afbouw wordt er met een logistiek plan gewerkt.
● Laden en lossen vindt zoveel mogelijk buiten plaats, bij de daarvoor bestemde transportdeuren

3.2 LEEFTIJD
Personen onder de 16 jaar hebben geen toegang tot het Jaarbeurs complex gedurende de op- en
afbouwperiode. Personen onder de 18 jaar mogen enkel arbeid verrichten die geen gevaar voor de
gezondheid of omgeving op kan leveren. Tijdens beurzen mogen personen onder de 18 jaar niet worden
ingezet voor sampling (uitdelen van flyers/vouchers/producten).

13

4. PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
Een ieder die het Jaarbeurs complex betreedt tijdens op- en afbouw activiteiten dient gebruik te maken
van op zijn/ haar werkzaamheden afgestemde persoonlijke beschermingsmiddelen. De betreffende
werkgever dient voorlichting te geven over de gevaren op de werkvloer, de werking en de wijze waarop de
bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt/ gedragen dienen te worden.
De werkgever verstrekt de benodigde beschermingsmiddelen en ziet toe op het correct gebruiken en
onderhouden ervan.
In de volgende paragrafen worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van persoonlijke
beschermingsmiddelen toegelicht.

4.1 VALBEVEILIGING
Vanaf 2,50 meter spreekt men van werken op hoogte (zie ook hoofdstuk 5). Dan zijn er specifieke
maatregelen ter voorkoming van valgevaar nodig. Als bij het werken op hoogte geen bordessen, steigers
of borstweringen zijn aangebracht, is het verplicht om valbeveiligingsmiddelen te gebruiken. Hiervoor
komen in aanmerking:
●
●

Een veiligheidsgordel in combinatie met een klim- of valbeveiligingssysteem (maximale
valafstand 60 cm)
Een harnasgordel, voorzien van schouder- en beenbanden, vanglijn en valdemper (maximale
valafstand 200 cm)

Valbescherming kan noodzakelijk zijn bij:

●
●
●
●

Het bouwen van steigerconstructies
Het ophangen van hijsmiddelen
Het verwijderen van hooggelegen constructiedelen
Het werken vanuit een werkbak

Bij werk op een hoogte van minder dan 2,50 meter is valbeveiliging ook verplicht wanneer er sprake van
een verhoogd valrisico is, bijvoorbeeld bij werken boven water of nabij uitstekende delen.
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Valbeveiliging dient te zijn voorzien van een CE-keurmerk en dient minimaal aan de EN 361 eisen te
voldoen. De haak dient aan een stevig en vast punt te worden bevestigd en een minimale kracht van
1000 kg kunnen weerstaan. De valbeveiliging dient minimaal één (1) keer per jaar gekeurd te worden
door een hiertoe bevoegde partij. Dit moet zichtbaar en aantoonbaar zijn. Goedgekeurde valbeveiliging
dient beschikbaar gesteld te worden door de betreffende werkgever aan de werknemers. Vóór het
gebruik van de valbeveiliging dient deze door de gebruiker gecontroleerd te worden. Na een val dient de
valbeveiliging altijd opnieuw te worden gekeurd voordat deze opnieuw in gebruik kan worden genomen.
Voor lastig klimwerk of onbeveiligd klimmen wordt gebruik gemaakt van professionele klimmers, met
bijbehorende deskundigheid en materialen. Zie ook paragraaf 5.4, ‘Rigging’.

4.2 SCHOEISEL EN KLEDING
Schoeisel
Tijdens de opbouw- en afbraakperiode in het hallencomplex, is het dragen van veiligheidsschoenen
verplicht. Veiligheidsschoenen dienen te voldoen aan de EN-ISO 20345 norm, klasse S3 of hoger en
moeten voorzien zijn van een CE-keurmerk.
Kleding
● Beschermende kleding dient te voldoen aan de eisen van de norm EN-ISO 13688. De
(beschermende) kleding dient ergonomisch (comfortabel) en goed passend te zijn.
● Er dient kleding beschikbaar te worden gesteld tegen warme of koude weersomstandigheden.
● Het dragen van een reflecterende jas wordt geadviseerd voor werkzaamheden in het
buitengebied rondom het hallencomplex.
● Het dragen van beschermende kleding tijdens werkzaamheden met gevaarlijke stoffen is
verplicht. Onder werkzaamheden met gevaarlijke stoffen wordt verstaan: werken met de
spoelmachine, werkzaamheden bij het acculaadstation en werken met open vuur.
● Bij vuurgevaarlijke werkzaamheden is het niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten in
een korte broek.
● De mouwen mogen geen manchetten of mouwsluitingen hebben bij werkzaamheden met
draaiende machinedelen.
● Werkkleding voor elektromonteurs mag niet voorzien zijn van metalen sluitingen of ritsen.
Werkhandschoenen
Werkhandschoenen dienen een CE-markering te hebben. Het dragen van handschoenen bij
werkzaamheden met draaiende delen is verboden.
● Handschoenen categorie I: bescherming tegen minimale risico’s (tuinhandschoenen,
huishandschoenen etc.).
● Handschoenen categorie II: bescherming tegen middelzware risico’s (werken met ruwe
voorwerpen, gereedschappen etc.).
● Handschoenen categorie III: bescherming tegen zeer ernstige risico’s met kans op dodelijk of
blijvend letsel (chemicaliën, temperaturen boven 100° Celcius etc.).
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4.3 GEHOORBESCHERMING
Bij een geluidsniveau tussen de 80-85 dB is het dragen van gehoorbescherming aanbevolen. Bij een
geluidsniveau van 85 dB en meer is het dragen van gehoorbescherming verplicht, deze dient door de
werkgever verstrekt te worden.Maatregelen ter beperking van de blootstelling aan geluid moeten bij
voorkeur zijn gericht op vermindering van de geluidsproductie aan de bron.
De door de werkgever te verstrekken gehoorbeschermingsmiddelen dienen:
● Voldoende demping te geven
● Voldoende draagcomfort te bezitten
● Communicatie niet onmogelijk te maken
Voorzien te zijn van een CE-markering
●
Onder gehoorbescherming wordt verstaan: inwendige gehoorbescherming (oordopjes, oorpluggen en
otoplastieken) en uitwendige gehoorbescherming (gehoorkappen). Otoplastieken hebben de voorkeur bij
regelmatig verblijf in ruimten met veel lawaai.
Bij dance-events en popconcerten in het hallencomplex verstrekt Jaarbeurs gehoorbescherming in de
vorm van oordopjes voor eenmalig gebruik aan al het personeel dat blootgesteld wordt aan geluid, te
denken valt aan barpersoneel. Distributie hiervan verloopt via de linnenkamer.
Aanvulling voor werkzaamheden in- en rondom concerten/theater:
De uitvoerend geluidstechnicus dient aanwezigen te waarschuwen alvorens over te gaan tot testen
(soundcheck) op luid niveau. De branchecatalogus Podiumkunsten Versterkt Geluid dient als richtlijn voor
de werkzaamheden bij concerten en in het Beatrixtheater.

4.4 HOOFDBESCHERMING
Indien er gevaar is van vallende voorwerpen, is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.
Een helm dient te voldoen aan de EN 397 norm en moet voorzien zijn van een CE-markering.
De keuze voor een bepaald type veiligheidshelm moet worden gemaakt op grond van:
●
●
●

Aard en omvang van het risico
De gebruiksomstandigheden
De individuele eigenschappen van de gebruiker

Bij meerdere uiteenlopende risico’s, moet die veiligheidshelm worden gekozen die bescherming biedt
tegen het grootste risico. Vóór aanvang van werkzaamheden dient een helm te worden geïnspecteerd op
gebreken en naar de houdbaarheidsdatum gekeken te worden. Indien deze datum overschreden is, mag
de helm niet gebruikt worden, omdat de helm dan niet genoeg bescherming meer kan bieden. Daarnaast
geldt:
●
●
●

Nadat een helm is getroffen door een voorwerp of wanneer de helm zichtbaar beschadigd is
(barsten/ breuken), mag deze niet meer gebruikt worden en moet vervangen worden.
Voor personeel dat werkt op hoogte is de helm tenminste conform EN397 en voorzien van een
kin riem conform EN12492 of EN14052.
Een stootpet is geen veiligheidshelm, beschermt niet tegen vallend materiaal en is niet
toegelaten.
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4.5 GEZICHTSBESCHERMING
Veiligheidsbril: het is verplicht een veiligheidsbril te dragen bij werkzaamheden die een gevaar voor de
ogen opleveren, zoals het werken met gevaarlijke stoffen of werkzaamheden waarbij rondvliegende
deeltjes voorkomen. Een veiligheidsbril dient een CE-markering te hebben.
Gelaatsbescherming: wanneer een veiligheidsbril niet genoeg bescherming voor het hoofd biedt, dient er
gelaatsbescherming gedragen te worden. Dit beschermt niet tegen stofdeeltjes of gassen.
Adembescherming: deze is verplicht indien gewerkt wordt in een omgeving waar de ventilatie niet goed
is, wanneer met gevaarlijke dampen of stoffen (die gassen kunnen produceren) wordt gewerkt of
wanneer stoffen vrijkomen (bijvoorbeeld houtstof of fijnstof). Onder adembescherming wordt onder
andere verstaan: een mondneusmasker met passende filters.
Lasbescherming: bij laswerkzaamheden is het verplicht om lasbescherming te dragen. De
lasbescherming dient te worden aangepast aan het type laswerkzaamheden zoals, elektrisch, MIG/MAG
of autogeen. Zie ook paragraaf 6.2.

4.6 ONDERHOUD PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
Het is van belang persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig te gebruiken en te onderhouden. Voor
elk gebruik dienen de middelen gecontroleerd te worden op gebreken. Indien geconstateerde gebreken
niet deugdelijk te verhelpen zijn, mag er niet met deze persoonlijke beschermingsmiddelen gewerkt
worden. Werkgevers dienen zorg te dragen voor de voorlichting en correct onderhoud/ keuringen van hun
persoonlijke beschermingsmiddelen.
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5. WERKEN OP HOOGTE EN
ARBEIDSMIDDELEN
5.1 WERKEN OP HOOGTE
Onder ‘werken op hoogte’ wordt verstaan: het werken op een steiger, etagebouw (tribunebouw) of werken
op het dak. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden
genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten
maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen.
De veiligheidsregels met betrekking tot werken op hoogte op een rijtje:
● Neem geen onnodige risico’s:
● Scherm vloer- en wandopeningen af
● Ruim de werkplek voortdurend op om de kans op struikelen, uitglijden of verstappen te
voorkomen
● Het gebruik van een (rol)steiger of hoogwerker is verplicht indien werkzaamheden op hoogte
langer duren dan 2 uur
● Ladders, trappen en andere stijgmiddelen dienen te voldoen aan de geldende normen en
voorzien te zijn van een geldige keuringssticker
● Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd binnen de door Jaarbeurs gestelde tijden en
ruimten
● Iedereen die op een hoogte boven de 2,5 meter werkt is verplicht valbeveiliging met een
CE-keurmerk (+voldoen aan de NEN-eisen) te gebruiken. Werk alleen met een valbeveiliging als
er ook mee geoefend is (zie ook 4.1 valbeveiliging)
● Een ladder mag alleen voor kortdurende werkzaamheden gebruikt worden tot een maximale
hoogte van 7,5 meter (nooit langer dan 2 uur).

18

5.2 STEIGERS
Bij steigerbouw gelden de volgende veiligheidsvoorschriften:
● Leuningen en hekwerk die minstens 1 m boven het werkvlak zijn aangebracht.
● Het steigermateriaal van een steiger dient van goede kwaliteit te zijn en dient te voldoen aan de
eisen van NEN-EN 12811-1. Indien steigers binnen de hallen hoger dan twaalf meter (12 m)
worden gebouwd, dient er geschoord te worden. De steiger dient opgebouwd te worden volgens
de eisen van NEN-EN 1298.
● Het is niet toegestaan om rolsteigers te verplaatsen indien er materiaal of personen op de
steiger aanwezig is/zijn. Een rolsteiger mag alleen verplaatst worden indien de hoogte minder is
dan acht meter (8 m).
● Een steiger dient te worden opgesteld op een vlakke en goed dragende ondergrond. Het gebruik
van stabilisatoren is verplicht.
● Indien met spanning gewerkt wordt, dient de steiger geaard te worden.

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

Werkvloeren van steigers en tijdens etagebouw moeten volledig dicht zijn en rondom voorzien
zijn van kantplanken (minimaal tien centimeter (10 cm) hoog). Op één meter (1 m) hoogte
boven de werkvloer dient een leuning geplaatst te worden en op vijftig centimeter (50 cm)
hoogte boven de werkvloer dient een tussenleuning te worden gemonteerd.
Het is verboden steigers zwaarder te belasten dan de maximale belasting waarvoor ze bestemd
zijn. De maximale belasting staat op ooghoogte aangegeven op de steiger.
Materialen op een steiger mogen niet hoger dan vijfenvijftig centimeter (55 cm) worden
opgestapeld; indien dit wel het geval is, dienen extra leuningen te worden geplaatst.
Het werkgebied van een steiger dient te worden gemarkeerd om aanrijdgevaar te voorkomen en
om te voorkomen dat personen door vallende voorwerpen getroffen kunnen worden.
Bij rolsteigers dienen de wielen vóór aanvang van de werkzaamheden te worden geblokkeerd.
De steiger dient op de juiste manier beklommen te worden (aan de binnenkant).
Er mag niet van verhogingen gewerkt worden die op de steiger geplaatst zijn, zoals een trap.
Het is verboden om werkzaamheden uit te voeren op een steiger die reeds gedeeltelijk is
gesloopt.
De gebruiker van een steiger dient in het bezit te zijn van een keuringscertificaat. Deze is te allen
tijde opvraagbaar door de handhaver. Vóór gebruik moet een steiger worden geïnspecteerd en
goedgekeurd. Dit dient te worden gedaan door een persoon die in het bezit is van het certificaat
steigerbouwer B of een gelijkwaardig diploma (dit geldt niet bij rolsteigers). Indien de steiger
goedgekeurd is, moet er een groen label met datum aan de steiger gehangen worden. Bij
wijzigingen aan de steiger dienen eerst vervolginspecties uitgevoerd te worden.
Rondom opbouw en afbraak bij steiger- en tribunebouwwerkzaamheden geldt specifiek een
tweetal voorschriften:
Verplicht gebruik van een goedgekeurd harnas en aanlijning indien de medewerker hoger dan
tweeënhalve meter (2,5 m) bezig is met tribune- of steigerbouw en zich op anderhalve meter
(1,5 m) van de rand van de tribune of steiger bevindt. Dit is in lijn met de Nederlandse
wetgeving, artikel 3.16 Arbobesluit (het voorkomen van valgevaar). Zie ook 4.1, Valbeveiliging.
Verplicht dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm tijdens opbouw of afbraak indien de
medewerker zich op of onder de onafgemaakte tribune of steiger begeeft.
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5.3 LADDERS EN TRAPPEN
Vóór gebruik dient een ladder of trap geïnspecteerd te worden op gebreken. Indien er gebreken
geconstateerd zijn, de herkeuringsdatum is verstreken en/of de sporten vervuild zijn, is het niet
toegestaan de trap of ladder te gebruiken. Ladders of trappen dienen minimaal één (1) keer per jaar
gekeurd te worden door een hiertoe bevoegde partij; de volgende keuringsdatum dient op de ladder of
trap (leesbaar) te worden aangegeven.
Ladders en trappen moeten altijd zodanig worden geplaatst dat bij gebruik hun stabiliteit altijd is
gewaarborgd. Andere belangrijke veiligheidseisen zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De sporten op een ladder/trap moeten voorzien zijn van een antisliplaag
Werken op een ladder of trap is alleen toegestaan indien het gebruik van andere
arbeidsmiddelen niet mogelijk is
Het is niet toegestaan langer dan 2 uur op een ladder/ trap te werken
Bij het werken boven een valhoogte van 5 meter heeft het gebruik van een trap of ladder niet de
voorkeur. Boven de 7,5 meter is het gebruik van een ladder verboden.
Plaats de ladder altijd op een stabiele ondergrond en borg tegen wegschuiven
De toegang tot een ladder of trap dient te allen tijde vrij gehouden worden.
Meerdelige ladders of schuifladders worden zodanig gebruikt dat de verschillende delen niet ten
opzichte van elkaar kunnen verschuiven.
Gebruik van een trap of ladder is niet toegestaan indien de gebruiker schoenen met vervuilde of
gladde zolen aan heeft.
Het is niet toegestaan werkzaamheden buiten de reikwijdte te verrichten, Onder reikwijdte wordt
verstaan: een armlengte.
Het gebruik van een ladder of trap is alleen toegestaan indien de weersomstandigheden dit
toelaten.
Het gebruik van een ladder of trap is buiten niet toegestaan bij windkracht zes (6) of hoger.
Het is verboden een ladder of trap te verplaatsen terwijl de gebruiker zich nog op de ladder of
trap bevindt.

Voor overige vastgelegde wetten omtrent het gebruik van ladders en trappen verwijzen we je graag naar
het officiële wetsartikel.
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5.4 RIGGING
Onder riggingwerkzaamheden worden alle werkzaamheden verstaan, die betrekking hebben op het
bevestigen van takels, tuidraden en staalkabels aan de dakconstructie. Jaarbeurs heeft voorwaarden ten
behoeve van events en beurzen opgesteld. Rigging plots dienen minimaal 6 weken van te voren
goedgekeurd te worden door Jaarbeurs of haar huisleverancier. Hier kunnen keuringskosten voor worden
doorberekend. Het dragen van goedgekeurde valbeveiliging is werkzaamheden boven de 2,5 meter is
verplicht. Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht bij werken op hoogte, dit geldt ook bij het
riggen.
Het aanbrengen en verwijderen van tuidraden mag uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde
personen of bedrijven, welke door Jaarbeurs zijn aangewezen. De ophangcapaciteit is beperkt, de
aanvraag dient dan ook tijdig te worden ingediend. De aanvrager is zelf aansprakelijkheid voor het
aanleveren van de benodigde gegevens, zoals de belasting per ophangpunt.
Let op: In hal 2, 5, 9 en 10 kan niet gerigged worden.
De volgende formulieren kunt u terugvinden in het MyJaarbeurs portaal in het ‘webshop’ gedeelte:
● Riggingvoorwaarden Jaarbeurs en;
● Aanvraagformulier ophangpunten/tuidraden en trussconstructies/verlichting.

5.5 PROCEDURE DAKTOEGANG
Werkzaamheden op daken vallen ook onder ‘werken op hoogte’. Indien er werkzaamheden op daken van
het Jaarbeurs complex uitgevoerd dienen te worden, is altijd voorafgaand toestemming nodig van de
controlroom. De ‘procedure daktoegang Jaarbeurs’ dient doorgenomen en ondertekend te worden
voorafgaand aan het betreden van het dak. Neem hiervoor contact op met de controlroom via 030 295
53 33 of via veiligheid@jaarbeurs.nl
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6. BRANDVEILIGHEID
Ter voorkoming van brand moeten een aantal voorschriften in acht worden genomen (brandpreventie)
die door iedere deelnemer, huurder, toeleverancier of andere relevante (rechts)persoon, die activiteiten
verricht in het Jaarbeurs Complex.

6.1 BLUSMIDDELEN
Het is verplicht blusmiddelen te alle tijde vrij van obstakels en bereikbaar te houden.
In het gehele jaarbeurscomplex zijn blusmiddelen aanwezig, welke jaarlijks gekeurd worden door een
extern bedrijf. Blusmiddelen mogen alleen gebruikt worden voor het bestrijden van een brand. Ter
voorkoming van legionella is het verboden een brandslang te gebruiken voor enig ander doel dan het
bestrijden van brand. Voor brandblusmiddelen die niet onder verantwoordelijkheid van Jaarbeurs vallen
(geldig voor derden) geldt dat deze onder eigen verantwoordelijkheid vallen.
Brandhaspelkast
In Hal 1, 8 en 12 is men vanwege het Bouwbesluit verplicht tijdelijke brandhaspelkasten op de beursvloer
te plaatsen. De locaties worden vooraf afgestemd met de organisatie en op de halplattegrond ingetekend
i.v.m. de projecteringseis. Voor nadere informatie over brandveiligheidseisen binnen Jaarbeurs kan er
contact opgenomen worden met de afdeling Veiligheid via veiligheid@jaarbeurs.nl

6.2 OPEN VUUR (LASSEN, BRANDEN EN SLIJPEN)
Onder open vuur wordt verstaan: werkzaamheden waarbij met vuur gewerkt wordt, zoals (snij)branders,
lassen en mechanische vonken (bijvoorbeeld door slijpen). Vóór aanvang van de werkzaamheden met
open vuur dient een werkvergunning te worden aangevraagd bij de afdeling Veiligheid (formulier
brandgevaarlijke werkzaamheden) via veiligheid@jaarbeurs.nl. Tijdens werkzaamheden met open vuur
dienen te allen tijde blusmiddelen binnen handbereik aanwezig te zijn, het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen is verplicht. De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van
de brandgevaarlijke werkzaamheden een (eind)controle uitvoeren, om zeker te stellen dat er geen
smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan.
Bij werkzaamheden met gas; zorg dat gasflessen stabiel en geborgd tegen omvallen worden opgesteld,
bij het verlaten van de werkplek is het verboden deze gasbranders aan te laten staan.
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6.3 BRANDVOORSCHRIFTEN IN RELATIE TOT
MATERIAALGEBRUIK
Het gebruik van (al dan niet licht-ontvlambaar) brandbaar materiaal is niet toegestaan. Zie onderstaande
toelichting:
●

●
●

●

●
●

Het exposeren van voer- en watertuigen met diesel of benzinemotoren is onder bepaalde
voorwaarden toegestaan:
○ De brandstoftank is nagenoeg leeg (max. 5 liter per tank) - dit is niet nodig als het
brandstofsysteem vloeistofdicht is uitgevoerd;
○ De brandstoftank is deugdelijk en blijvend gesloten;
○ Tanks van auto’s met LPG installatie zijn voor minder dan 80 % gevuld of;
○ De accuklemmen zijn losgekoppeld - dit is niet nodig als de auto voorzien is van een
startonderbreker of massaschakelaar.
○ Meld het te exposeren voer-/ vaartuig aan via veiligheid@jaarbeurs.nl
Het exposeren van voer- en watertuigen voorzien van een lithium batterij of accu dient
voorafgaand te worden afgestemd met de afdeling veiligheid via veiligheid@jaarbeurs.nl
Bij het gebruik van brandbevorderende gassen in de hal/op de stand, dient er een brandblusser
aanwezig te zijn. De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor een passend en gekeurd
blusmiddel. Alle flessen zijn na sluitingstijd uit het complex verwijderd. De gasflessen worden
opgeslagen in de container. De gebruiker kan een aanvraag indienen bij Customer Service.
Indien er drukhouders in de hal gebruikt worden, tijdens de openingstijden, dient dit van tevoren
gemeld te worden via het formulier ‘Melding gebruik drukhouder’. Dit formulier is terug te vinden
in het webshop gedeelte van het MyJaarbeurs portaal. Zie ook paragraaf 11.3
Indien er op open vuur gekookt wordt dient dit ruim voor aanvang van de beurs schriftelijk
aangevraagd te worden bij afdeling Veiligheid via veiligheid@jaarbeurs.nl. De aanvrager dient
zelf zorg te dragen voor een passend en gekeurd blusmiddel.
Indien de wens is heliumballonnen te vullen tijdens openingsuren dient dit gemeld te worden bij
afdeling Veiligheid (zie ook paragraaf 12.2) via veiligheid@jaarbeurs.nl
Materialen inclusief decoratie dient vooraf te worden geïmpregneerd met brandvertragend
materiaal of te bestaan uit brandwerende vezel klasse B1. Men dient een certificaat te kunnen
overhandigen.
Bij het gebruik van houtachtige plaatmaterialen (triplex, en dergelijke) behoeft boven een
materiaaldikte van 3.5 mm het materiaal niet te worden geïmpregneerd (behandeld).
Materialen zoals hardboard, zachtboard, karton, kunststofschuimplaat enz. moet onafhankelijk
van de materiaaldikte door een behandeling, niet gemakkelijk ontvlambaar zijn gemaakt. Dat het
materiaal door behandeling niet makkelijk ontvlambaar is geworden moet door middel van een
proef worden aangetoond.
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7. TRANSPORT EN LOGISTIEK
7.1 VERKEER
In en rondom Jaarbeurs gelden de algemene regels van de Wegenverkeerswet. Daarnaast gelden de
volgende Jaarbeurs verkeersregels:
Algemeen:
● De maximale snelheid in de hallen is 5 km per uur

●
●

De maximale snelheid op het binnenterrein en de parkeerplaatsen is 10 km/u

●
●
●
●
●
●

Voetgangers hebben altijd voorrang op een voer- en werktuig
Er dient in de hallen haaks op de kabelgoten te worden gereden

●

Het is niet toegestaan afleidende handelingen uit te voeren, zoals social media, bellen,
portofoonverkeer, lezen etc.

●

Alleen goedgekeurde transportmiddelen (heftruck, elektrische karren, hoogwerker, etc.) voorzien
van een CE-markering en geldige keuringssticker, zijn toegestaan in en rondom het
Jaarbeurscomplex. Onder de 18 jaar is het besturen van een (elektrische) pompwagen niet
toegestaan. Een bestuurder van een transportmiddel dient voldoende opgeleid en onderricht te
zijn over de werking.

●

Iedereen die een transportmiddel bestuurt, moet in het bezit zijn van een rijbewijs en geldig
certificaat voor het betreffende voertuig (heftruck, elektrische karren, hoogwerker, etc.) en
voldoende onderricht zijn over de werking van het transportmiddel
Aanwijzingen van verkeersregelaars en beveiliging dienen ten alle tijde dienen te worden
opgevolgd
Parkeren is alleen toegestaan op de officiële parkeerplaatsen of op de door verkeersregelaars
en beveiliging toegewezen plaatsen

●
●

Houd tijdens het rijden altijd rekening met de omgeving, er mag nooit harder gereden worden
dan de omstandigheden toelaten

Het gebruik van een gordel, indien aanwezig, is verplicht
Men dient rechts te rijden, verkeer van rechts heeft voorrang
Blokkeren van aanwezige nooduitgangen, blusmiddelen, vluchtroutes is niet toegestaan
Het rijden onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (alcohol, drugs,
medicijnen) is verboden
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7.2 LADEN EN LOSSEN
Binnen het Jaarbeurscomplex is logistiek partner DB Schenker de aangewezen partij om materiaal te
laden en lossen. Het is niet toegestaan met eigen materieel zoals een heftruck te laden en lossen.
Uitzonderingen hierop worden per geval beoordeeld.
Indien een uitzondering wordt gemaakt dient het bij DB Schenker opvraagbare formulier ‘Inzet eigen
heftruck op Jaarbeursterrein’ ingevuld en ondertekend te worden.
Voor alle regels omtrent laden en lossen verwijzen we naar het handboek van DB Schenker. Deze is te
vinden in het MyJaarbeurs portaal. Een korte samenvatting van de belangrijkste regels:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Laden en lossen moet onder beheerste omstandigheden worden uitgevoerd en alleen bij de
daarvoor bestemde transportdeuren
Het gebruik van beschadigde of afgekeurde pallets is niet toegestaan
Het laden en lossen van gevaarlijk opgestapelde pallets is niet toegestaan
Het uitsteken van goederen uit de vrachtwagen tijdens het rijden, is verboden
Tijdens het laden en lossen met een heftruck is het voeren van een zwaailicht verplicht
De goederen mogen niet voor nooddeuren en/ of blusmiddelen geplaatst worden; deze moeten
te allen tijde vrij gehouden worden.
Indien een voertuig voor werkzaamheden in de hal aanwezig is, dan moet deze direct na de
werkzaamheden weer uit de hallen gereden worden
Tijdens werkzaamheden in de hallen is het niet toegestaan het voertuig stationair te laten
draaien. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan dient er eerst overleg te worden gepleegd met de Event
Manager
Er dient te worden gelost buiten de hallen, bij uitzondering is het toegestaan om in de hallen te
lossen, vanzelfsprekend na overleg met de Event Manager

Voor een soepele opbouw en afbouw werken we met een logistiek plan, inclusief een Vehicle Registration
System. Het verkeer wordt vooraf geregistreerd op een bufferterrein en gereguleerd toegelaten op het
binnenterrein. Laden en lossen vindt zoveel mogelijk buiten plaats bij de daarvoor bestemde
transportdeuren. Een ieder die de hal wilt betreden dient in het bezit te zijn van een op- en afbouwpas in
combinatie met een geldig identiteitsbewijs (zie ook paragraaf 3.1).

7.3 TRANSPORTROUTES EN GANGPADEN
Transportroutes moeten altijd vrij van obstakels zijn. Alle transport- en (gang)paden dienen zo veel
mogelijk vrij te worden gehouden van spullen en afval. Indien er werkzaamheden aan de stand zijn en er
geen ruimte is voor opslag binnen de stand, dan is het toegestaan om de spullen tijdelijk in het gangpad
te plaatsen. Dit geldt alleen voor spullen die bestemd zijn voor de werkzaamheden die op dat moment
uitgevoerd worden. De spullen moeten vervolgens zo snel mogelijk weer worden verwijderd. Het heeft
wel de voorkeur om de spullen buiten de hallen op te slaan en met heftrucks naar binnen te laten rijden.
Jaarbeurs is bevoegd de spullen te (laten) verwijderen indien er geen gehoor wordt gegeven aan de
aanwijzingen die gegeven worden. Het blokkeren van blusmiddelen, nooddeuren en andere
veiligheidsvoorzieningen is ten strengste verboden.
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7.4 PARKEREN
Er zijn regelingen aangaande parkeren, opstellen van vrachtverkeer en laden/ lossen afhankelijk van het
soort evenement. Per evenement zal, indien nodig, een specifiek verkeersplan worden opgemaakt met
Jaarbeurs in overleg met huurder van het evenement.
Het is binnen Jaarbeurs Complex, alleen met vooraf schriftelijke toestemming van Jaarbeurs toegestaan:
● Voertuigen en of opleggers te parkeren buiten de daartoe aangegeven parkeervakken en/of
terrein gedeelten
● Bij fout parkeren of bij het blokkeren van (nood-)uitgangen en/of toegangswegen is een
wegsleepregeling van kracht
● De kosten verbonden aan het wegslepen komen voor rekening van de bezoeker
● Te parkeren op de laad- en losterreinen en de binnenterreinen van het Jaarbeurs Complex
Aanwijzingen en instructies gegeven door medewerkers Jaarbeurs dienen te allen tijde strikt opgevolgd
te worden.

7.5 HEFTRUCKS
Alleen DB Schenker is bevoegd om met heftrucks in en om het hallencomplex te rijden (zie ook 7.2). Bij
een uitzondering hierop dient het bij DB Schenker opvraagbare formulier ‘Inzet eigen heftruck op
Jaarbeursterrein’ ingevuld en ondertekend te worden. Daarnaast geldt:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

Het gebruik van diesel heftrucks in het hallencomplex is niet toegestaan
Sinds 1 januari 2021 geldt een wettelijke registratie- en kentekenplicht voor alle heftrucks die
gebruik maken van de openbare weg en die 130 cm of breder zijn of een aanhanger trekken
Alleen goedgekeurde heftrucks, voorzien van een CE-markering en keuringssticker, zijn
toegestaan (ter beoordeling van DB Schenker)
De bestuurder dient minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig heftruck
certificaat
Voor elk gebruik moet de heftruck worden gecheckt op eventuele mankementen
De heftruck mag alleen gebruikt worden als de lepels de juiste lengte hebben en geschikt zijn
voor het te vervoeren gewicht. Het is verboden om een heftruck met een zwaarder beladen
vracht dan toegestaan te gebruiken
De te vervoeren materialen moeten veilig en stabiel worden geplaatst op de lepels
Tijdens het rijden dienen de lepels laag gehouden worden. De maximum hoogte van de lepels
tijdens het rijden is vijftien (15) centimeter boven de grond
De heftruck mag uitsluitend vanaf de bestuurdersstoel worden bediend. Alle lichaamsdelen
moeten zich binnen de bestuurderscabine bevinden. Houd net als in het wegverkeer voldoende
afstand tot andere heftrucks aan
Het is verboden mensen te vervoeren (tenzij vanuit een daarvoor bestemde bak wordt gewerkt)
Bochten dienen rustig en voorzichtig genomen te worden, ter voorkoming van kantelen
Het zwaailicht dient aan te staan als er door de hallen wordt gereden, in het kader van de
zichtbaarheid
De heftruck dient bij langdurige parkeertijd (pauze, andere werkzaamheden etc.) buiten
geplaatst te worden
Het opladen van de accu is alleen toegestaan op de door de Technische Dienst goedgekeurde
en aangewezen locatie
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7.6 HOOGWERKERS
Alleen DB Schenker is bevoegd om met hoogwerkers in en om het hallencomplex te rijden. Bij een
uitzondering hierop contact gezocht te worden met DB Schenker.
Met betrekking tot het gebruik van hoogwerkers volgt hier een opsomming van de belangrijkste regels op
het Jaarbeursterrein:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Check de hoogwerker altijd vooraf op eventuele mankementen. Eventuele gebreken moeten
eerst verholpen worden voordat de hoogwerker wordt gebruikt
Bij werkzaamheden met schaarhoogwerker en Geni hoogwerkers, waarbij het bovenlichaam
binnen de werkbak blijft, hoeft men niet aangelijnd te zijn. Deze werkbak dient minimaal 110 cm
hoog te zijn
Voor alle overige type hoogwerkers geldt dat het dragen van (goedgekeurde) valbeveiliging
verplicht is
Het is verboden een hoogwerker in uitgeschoven positie te verlaten, een hoogwerker dient op de
grond te worden verlaten
Bij windkracht zes (6) of hoger is het verboden om met een hoogwerker in de buitenlucht te
werken. Of eerder als de instructie van de hoogwerker dat aangeeft.
Een hoogwerker dient altijd op een vlakke ondergrond opgesteld te worden. Indien de
hoogwerker voorzien is van stempels, dienen deze op de juiste manier gebruikt te worden
Personen in de werkbakken dienen met beide benen in de werkbak te blijven staan
Het is niet toegestaan om materialen buiten de werkbak te laten uitsteken
Een hoogwerker is niet bestemd voor het verrichten van hijswerkzaamheden
Het verplaatsen van een hoogwerker is alleen toegestaan met ingetrokken giek en er dient
stapvoets te worden gereden. Laat eventueel iemand vooruitlopen om te helpen
Diesel aangedreven hoogwerkers dienen voorzien te zijn van een deugdelijk roetfilter. Het
gebruik van hybride hoogwerkers heeft de voorkeur boven diesel aangedreven hoogwerkers
Alleen goedgekeurde hoogwerkers, voorzien van een CE-markering en keuringssticker, zijn
toegestaan
De bestuurder dient minimaal 18 jaar te zijn en een geldig hoogwerkers diploma te hebben
Alle hoogwerkers op Jaarbeursterrein dienen geregistreerd te zijn bij de logistieke partner van
Jaarbeurs
Bij werken boven de 2,5 meter in de hoogwerker is het verplicht valbeveiliging te gebruiken (het
dragen van een veiligheidsharnas bevestigd aan de werkbak)
Het is verplicht een goedgekeurde helm te dragen als er gevaar is van vallende voorwerpen
en/of verhoogd stootgevaar

●

Bij gebruik van elektrische hoogwerkers mag deze alleen geladen worden op de daartoe
aangewezen plekken.

●

Een veilig werkgebied rondom de hoogwerker dient te worden afgezet d.m.v. kegels of rood/wit
lint.
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7.7 (ELEKTRISCHE) POMPWAGENS
Houd tijdens het rijden altijd goed de omgeving in de gaten. Houd rekening met de beperkte
bodemspeling van de palletwagen. Vermijd putten en kuilen. Voor het gebruik van (elektrische)
pompwagens gelden de volgende regels:
● Het is verboden om tijdens het besturen van de pompwagen erop te staan of te steppen. Verder
is het verboden om personen te vervoeren op de (elektrische) pompwagens
● Elektrische pompwagens die voorzien zijn van een plateau, mogen geen passagiers vervoeren
● Het is niet toegestaan om een slecht opgestapelde lading te vervoeren
● Opladen van de accu is alleen toegestaan op de door de Technische dienst aangewezen positie
● Het bijvullen van accu’s is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde vulpunten (inlichtingen
bij de Technische Dienst)
● Morsingen dienen te worden voorkomen en zo nodig te worden opgeruimd

7.8 (ELEKTRISCHE) KARREN
Met elektrische karren bedoelen we alle vervoer- en hulpmiddelen die door middel van elektriciteit
voortbewegen. Houd bij het gebruik hiervan de volgende regels in acht:
● Het rijden met een kar die een slecht opgestapelde lading bevat, is niet toegestaan
● Binnen en buiten het Jaarbeurs terrein dienen de eerder genoemde snelheden aangehouden te
worden
● Het is niet toegestaan om passagiers mee te nemen, tenzij het voertuig is voorzien van een
passagiersstoel en de passagier daarop zit
● Het gebruik van de gordel, indien aanwezig, is verplicht
● De handrem dient te worden gebruikt, indien aanwezig, wanneer de kar niet meer in gebruik is
● Opladen van de accu is alleen toegestaan op de door de Technische Dienst aangewezen locatie
● Het bijvullen van accu’s is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde vulpunten (inlichtingen
bij de Technische dienst)
● Morsingen dienen te worden voorkomen en zo nodig te worden opgeruimd

7.9 UITLAATGASSEN IN DE HALLEN EN
BESLOTEN RUIMTEN
Indien een voertuig voor werkzaamheden in de hal aanwezig is, dan moet deze direct na de
werkzaamheden weer uit de hallen gereden worden. Tijdens werkzaamheden in de hallen is het niet
toegestaan het voertuig stationair te laten draaien. Er dient te worden gelost buiten de hallen, bij
uitzondering is het toegestaan om in de hallen te lossen. Dit dient in overleg met de Event
Manager/Technische Dienst gedaan te worden.
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7.10 MAATREGELEN DIESELEMISSIE
●

●

Conform de Arbo wet- en regelgeving dient bekeken te worden of een dieselmotor vervangen
kan worden door een ander type aandrijving, zoals een LPG- of elektrische aandrijving. Dit is in
elk geval verplicht voor heftrucks die binnen gebruikt worden en minder dan 4 ton kunnen
heffen.
Bij dieselmotor aangedreven arbeidsmiddelen waarvoor vervanging technisch nog niet mogelijk
is, moeten voorzieningen zijn getroffen om de blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME) te
voorkomen of te beperken tot een door de werkgever te stellen grenswaarde op een zo laag
mogelijk niveau. Aan deze verplichting kan de werkgever voldoen door:
○ Directe afvoer van DME via een directe aansluiting op de uitlaat naar een veilige plek
buiten de omsloten ruimte;
○ Aanbrengen van een adequate roetfilter, voor de mate van reductie via een roetfilter;
○ Roetfilters met een gravimetrisch afvangrendement van ten minste 70%;
○ Inzet/aanschaf van vrachtwagens met Euronorm-4- of -5-dieselmotoren;
○ Zorg voor voldoende ventilatie, mogelijk door het laten openen van ventilatieopeningen
in overleg met de Technische Dienst.

7.11 PERSOONLIJKE TRANSPORTMIDDELEN
Het is toegestaan andere transportmiddelen te gebruiken in de hallen, mits deze wettig zijn toegestaan
en de veiligheid niet in het geding komt. Ook voor andere vormen van transportmiddelen dient men zich
aan alle geldende verkeers- en veiligheidsregels te houden die benoemd zijn in dit handboek.
Voorbeelden van persoonlijke transportmiddelen zijn:
●
●
●
●
●
●

(Elektrische) fietsen
(Elektrische) steps
(Elektrische) eenwielers
Trikes
Segways
Hoverboards
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8. STANDBOUW
Voor een deelnemer, huurder, toeleverancier of andere (relevante) rechtspersoon gelden de volgende
regels:
● Heeft uitsluitend toegang tot het Jaarbeurs Complex voor het (doen) opbouwen, inrichten,
gebruiken en afbreken van stands en andere ‘bouwwerken’ gedurende in de
huurovereenkomst/overeenkomst van deelname tussen huurder en Jaarbeurs, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald door Jaarbeurs
● Is verplicht aanwijzingen van of namens Jaarbeurs, de Gemeente, de brandweer en/of andere
autoriteiten met betrekking tot het gebruik van de standruimte en andere ruimte(n) in het
Jaarbeurs Complex, stipt op te volgen
● Dient de door Jaarbeurs in hallen gemarkeerde gangpaden ten allen tijden vrij te houden
● Dient blusmiddelen en nooduitgangen ten alle tijden geheel vrij te houden en alleen voor
blussen te gebruiken (dit ter voorkoming van legionellabesmetting)
● De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te doen richten gedurende
de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door
Jaarbeurs is bepaald
● De exposant krijgt standruimte ter beschikking, in principe zonder standbouw, inrichting,
meubilering etc
● Indien de exposant kiest voor eigen standbouw dan is het verplicht is om een standontwerp aan
te leveren en deze door onze partner Abraxys te laten beoordelen. Voor deze beoordeling wordt
€ 195,- per standontwerp in rekening gebracht. Zie ook 8.2
Tenzij nadrukkelijk anders bepaald, is het de deelnemer, huurder, toeleverancier of andere relevante
(rechts) persoon niet toegestaan om:

●

De standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te
doen gebruiken dan een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven

●

Een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers
daardoor schade en/ of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van
toe- of doorgangen, belemmering van lichtinval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm,
e.e.a. ter beoordeling van Jaarbeurs

●

In of bij standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend of verneveld water voor
het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Jaarbeurs en accommodatie verhuurder. De exposant dient zelf alle ter zake gegeven
aanwijzingen strikt na te leven. Zie ook 11.10

●

In of bij standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke
met open vuur, tenzij expliciet door Jaarbeurs toegestaan of ter beschikking gesteld. Zie ook 6.3

●

Gevaarlijke stoffen en/ of goederen waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische
bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan bij zijn
standruimte. Zie ook 11.3

●

Buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of
reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen

●

Buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden
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●

Fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte,
welk recht uitsluitend aan Jaarbeurs is voorbehouden.

●

Entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers die voor het bezoeken
van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke

●

In of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van jaarbeurs, schadelijk
kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn
voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en
goede zeden, en activiteiten die enigszins het imago van de beurs schade kunnen toebrengen.

●

Tijdens de beurs enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige
afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien het karakter van de
beurs gebruikelijk is

●

Onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en
expliciet door Jaarbeurs is toegestaan

De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige
goederen, tenzij door de accommodatie verhuurder ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.

8.1 OPBOUW EN INRICHTING
Bij exposities waar de gangpaden voor de opbouw, inrichting reeds belegd worden met vloertegels of
andere vloerbedekking, is het niet mogelijk standgoederen en standbouwmaterialen in de hallen te lossen
nadat de vloerbedekking is gelegd. Neem contact op met de afdeling Event Management van Jaarbeurs
indien u materialen wilt inbrengen nadat de vloerbedekking is gelegd.
De deelnemer dient zo tijdig mogelijk te beginnen met de opbouw en inrichting van de stand. Per
evenement zal de huurder van het evenement bepalen wanneer met opbouw en inrichting kan worden
begonnen en wanneer deze dient te zijn beëindigd, bijvoorbeeld in relatie tot de schoonmaak bij
oplevering van het evenement.

8.2 STANDONTWERP
Indien de exposant kiest voor eigen standbouw dan is het verplicht is om een standontwerp aan te
leveren en deze door onze partner Abraxys te laten beoordelen. Voor deze beoordeling wordt € 195,- per
standontwerp in rekening gebracht.
Het standontwerp dient te bestaat uit:
● Technische tekening op schaal voorzien van afmetingen en aanzichten vanuit verschillende
hoeken van het voorgestelde ontwerp voorzien van naam exposant, standnummer, datum
● Constructieberekeningen
● Indien in een geheel of gedeeltelijk afgesloten stand of standgedeelte aan meer dan 50
personen een zitplaats ter beschikking wordt gesteld, moet men omtrent de inrichting van de
stand, een inrichtingstekening worden ingediend waarop gangpaden, in- en uitgangen, deuren
en blusmiddelen aangegeven te zijn op een plattegrond (bovenaanzicht)
● Specificatie van gebruikte materialen inclusief normeringen voor impregnatie/ brandklasses
● Risico-analyse inclusief aandacht voor brandgevaar, materiaalgebruik, veilige op- en afbouw.
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Onderstaande Jaarbeurs standbouwvoorschriften gelden ten aanzien van het standontwerp:
●
●

●

●

●
●
●
●

●
●
●

●

Standaard wandhoogte is 2,50 meter
Objecten hoger dan 2,50 meter zijn zonder goedkeuring toegestaan, vanaf 1 meter vanaf de zijof achterwand, met inachtneming van de maximale bouwhoogte op de desbetreffende
standlocatie
Elke open gangpadzijde van een standlocatie mag voor maximaal 5 meter breed worden
dichtgebouwd. Open gangpadzijdes van minder dan 10 meter breed mogen voor maximaal 50%
worden dichtgebouwd
Hangende eyecatchers/ banners / trussconstructies zijn toegestaan op minimaal 1 meter
afstand van de standgrenzen, met inachtneming van de maximale bouwhoogte op de
desbetreffende standlocatie.
Eigen logo’s en reclame-uitingen zijn niet toegestaan op wanden of staande trussconstructies
hoger dan 2,50 gericht op buurstands (ook niet bij 1 meter afstand)
Gangpadoverschrijdende standbouw is niet toegestaan
Brandslanghaspels en andere blusmiddelen binnen de standlocatie moeten te allen tijde
toegankelijk zijn (ook buiten openingstijden beurs)
Bij alle standtypen geldt dat de vloer van de standlocatie bedekt dient te zijn. Vloerbedekkingen
e.d. dienen zodanig te worden aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven, omkrullen of
oprollen en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen van personen
kunnen veroorzaken
Iedere stand dient te worden voorzien van een duidelijk zichtbaar, op hoogte aangebracht,
standnummer
Het is niet toegestaan materialen (verlichting, doek etc) te laten overhangen in de gangpaden
Het gebruik van plexiglas panelen is niet, een geschikt alternatief van polycarbonaat is
toegestaan. Er mag gehard veiligheidsglas met een minimale dikte van 6 mm worden gebruikt.
Alle ononderbroken, grote vlakken met heldere beglazing moeten worden voorzien van
waarschuwingsstrepen, stippen, logo's enz.
Om volledige ventilatie in de standruimte te behouden en in verband met
brandveiligheidsvoorzieningen, zijn plafonds van welke aard dan ook niet toegestaan

●

●
●
●

●
●

Materiaal inclusief decoratie dat gebruikt wordt op de stand dient vooraf te worden
geïmpregneerd met brandvertragend materiaal of te bestaan uit brandwerende vezel klasse B1.
Men dient een certificaat te kunnen overhandigen. Zie ook 6.3
Textiel dat gebruikt wordt om het interieur van de stand te bekleden mag niet los gedrapeerd
worden maar moet worden vastgemaakt aan een stevige achterwand
Versiering, stoffering e.d. dienen, in verband met in brand geraken van het materiaal, uit de
directe omgeving van spots en andere warm wordende apparatuur te worden gehouden
Als er een opslag geïntegreerd wordt in het standontwerp, moeten deuren een zichtpaneel
hebben van 320 mm x 320 mm en moeten de deur naar buiten openen in de richting van de
uitgang. De deur mag niet grenzen aan de het gangpad om te voorkomen dat de deur
rechtstreeks in het gangpad opent.
Bij een vloerhoogteverschil meer dan 60 cm wordt een stand als podium gezien en geldt er een
vergunningplicht. Zie 8.4
Zie voor alle geldende voorwaarden ten aanzien van elektra hoofdstuk 9
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Ten aanzien van toegankelijkheid voor mindervaliden en rolstoelgebruikers:
●

●

●

Houd bij het ontwerpen van uw stand rekening met de behoeften van minder valide bezoekers,
en in het bijzonder rolstoeltoegankelijkheid. Indien de stand zich bevindt op een platform dat
hoger is 21 cm moet een hellingbaan van minimaal 1 meter breed (max. helling 1:12 bij een te
overbruggen hoogteverschil van 1 meter) worden ingebouwd om aan deze vereisten te voldoen.
Zorg ervoor dat het oppervlak van de hellingbaan is bedekt met een antislipmateriaal dat in
kleur contrasteert met de rest van de vloer. De maximum hoogte die door middel van een
hellingbaan mag worden overbrugd is 1 m. Voor grotere hoogteverschillen moet men dus meer
dan één hellingbaan aanleggen, dan wel een trap of een lift. Zie voor verdere toelichting hierop
het bouwbesluit.
Een leuning of handrail bij een hellingbaan is niet noodzakelijk, wanneer de standvloer lager is
dan 21 cm ten opzichte van het gangpad. Indien een leuning wordt geplaatst, dan dient deze op
een hoogte van 80 – 100 cm van de hellingbaan geplaatst te worden en de hoek van de
hellingbaan te volgen. De leuning dient ergonomisch goed vast te houden zijn (rond of ovaal) en
bij voorkeur een lichte matte contrasterende kleur te hebben t.o.v. een donkere achterwand. Het
raileinde mag niet loshangend zijn en bij een eenzijdige leuning dient deze zich aan de
muurzijde te bevinden.
De randen rondom een hellingbaan mogen geen scherpe kanten te bevatten, vloeraansluitingen
moeten een vloeiende overgang hebben (geen hoge drempels) en bij een hellingbaan in een
hoek van een stand moet een afrijbeveiliging (opstaande rand) van ca. 4 cm in lengterichting
aangebracht zijn

8.3 STANDTYPEN
Voor elke door Jaarbeurs, dan wel door huurder, georganiseerd evenement, gelden per standtype
afzonderlijke regels. Waar op de plattegrond van de expositie stippellijnen staan, mogen geen wanden
worden gebouwd. Bij sommige evenementen bestaat de mogelijkheid om schriftelijke dispensatie van de
standbouwregels te krijgen van huurder. De deelnemer wordt geadviseerd Jaarbeurs, dan wel de huurder
van het evenement, vooraf te raadplegen of er van de regels kan worden afgeweken. Zie Algemene
voorwaarden Jaarbeurs BV Beursdeelname of neem contact op met Jaarbeurs.
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8.4 ETAGEBOUW
Tijdelijke constructies met een vloerhoogteverschil vanaf 60 centimeter worden door de opdrachtgever
aangemeld bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht (dienst stadsontwikkeling) van de gemeente Utrecht.
Het volgende geldt voor podia, tribunes, verdieping stands:
● Een constructietekening wordt met de bijbehorende berekeningen naar de gemeente gestuurd.
Hier zal, voordat de constructie gebouwd en gecontroleerd is, nooit een definitieve goedkeuring
voor afgegeven worden. Voor eventuele ophangpunten heeft u goedkeuring nodig van
Jaarbeurs
● Hetzelfde geldt voor een verdiepingsstand van een exposant
● De eisen die gesteld worden aan constructies zijn opgenomen in het Bouwbesluit (hfd. 2
voorschriften veiligheid, met name afdeling 2 algemene sterkte van de bouwconstructie), NEN
6702 (technische grondslagen voor bouwconstructies, belastingen en vervormingen) en NEN
6700 (technische grondslagen voor bouwconstructies, algemene basiseisen)
● De eisen uit het Bouwbesluit worden strikt gehandhaafd door de gemeente. Belangrijk
aandachtspunt is de horizontale belasting op leuningen, deze is 300 kg per m2. De gemeente
komt langs om de constructie te controleren. Zij kunnen aangeven dat extra maatregelen
noodzakelijk zijn
● Een verdiepingsstand wordt door de bouwer ook gemeld bij de afdeling Preventie & Proactie
Veiligheidsregio Utrecht. De brandweer kijkt naar de vluchtmogelijkheden vanaf de verdieping
(afd. 2.18 Bouwbesluit). Bij een verdiepingsstand groter dan 50 m2 is een tweede trap
noodzakelijk.

8.5 AFBOUW
●

●

●
●

De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de
standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen
hieromtrent door de accommodatie verhuurder is bepaald
De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele
beschadigingen van goederen van Jaarbeurs en/ of accommodatieverhuur komen voor
rekening van de exposant
Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de
exposant verwijderd
Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van standbouw is niet van
toepassing indien de standbouw inbegrepen is in een door de exposant afgenomen
standbouwpakketten

8.6 GEBOUWBELASTING (VLOER-EN DAK
PLAFONDBELASTING)
Bij gebruik van het Jaarbeurs Complex dient de deelnemer, huurder, toeleverancier of andere relevante
(rechts)persoon rekening te houden met de gebouwbelasting van zowel vloer als dak als plafond; door
gebruik mogen de vastgestelde waarden niet worden overschreden. Zie ook 5.4 ‘Rigging’.
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9 ELEKTRA
9.1 WERKEN MET (ELEKTRISCH) GEREEDSCHAP
Er mag alleen CE-gekeurde en goed onderhouden gereedschap worden gebruikt. Elektrisch gereedschap
dient aan de eisen te voldoen. Ter voorkoming van letsel of verwondingen is het dragen van ringen,
piercings, horloges, armbanden of halskettingen tijdens werkzaamheden met bewegende delen, niet
toegestaan. Bij werkzaamheden met draaiende delen is het dragen van sieraden en loshangende kleding
sowieso niet toegestaan. Vóór gebruik dient een controle aan het (elektrisch) gereedschap te worden
uitgevoerd. Het gebruik van beschadigd (elektrisch) gereedschap is verboden. Wanneer niet meer met
elektrisch gereedschap wordt gewerkt, is men verplicht om apparaten volledig uit te schakelen; dit geldt
ook tijdens rustpauzes. Arbeidsmiddelen moeten periodiek gekeurd zijn. De herkeuringsdatum moet
zichtbaar aanwezig zijn op het arbeidsmiddel. Op verzoek moet het laatste keuringscertificaat getoond
kunnen worden.

9.2 VERBOD BEVEILIGINGEN WEG TE NEMEN
Het is ten strengste verboden om beveiligingen op machines uit te schakelen of te verwijderen, evenals
gebruik te maken van een machine indien er geen beveiliging op aanwezig is of deze uitgeschakeld staat.

9.3. WERKEN ONDER SPANNING
Het is verboden werkzaamheden uit te voeren waar elektrische spanning op staat. Deze werkzaamheden
mogen alleen uitgevoerd worden door een NEN3140 opgeleid vakbekwaam persoon na toestemming
van Jaarbeurs. Bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen (helm met gelaatsscherm/ rubberen
handschoenen en onbrandbare kleding) dienen gedragen te worden.

9.4 ELEKTRICITEITSAANSLUITING AANVRAGEN
Een aansluiting op het energienet van kan worden besteld via het ‘webshop’ gedeelte van het
MyJaarbeurs portaal. Werkzaamheden met elektra mogen alleen uitgevoerd worden door een NEN3140
vakbekwaam persoon, het is streng verboden om er zelf mee aan de slag te gaan.
Voor meer informatie over elektra en het gebruik verwijzen we u naar Aansluitvoorwaarden elektronische
installaties Jaarbeurs.
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9.5 KABELGOTEN
Technische voorzieningen komen uit de goten cq. putten in de vloer. Putdeksels dienen altijd bereikbaar
te blijven in geval van storingen en lekkages. Putdeksels mogen enkel verplaatst worden indien strikt
noodzakelijk. Om lichamelijk letsel te voorkomen dienen vloergaten te allen tijde afgesloten te worden.
Tijdens opbouw en afbouw dient het verkeer haaks over de goten te rijden, opdat de putdeksels stabiel
blijven liggen en men niet met de wielen in de goten rijdt. Kabels en snoeren dienen te worden
weggewerkt of afgeplakt, om struikelen te voorkomen.
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10. ORDE, NETHEID en HYGIENE
10.1 SCHOONMAAK
Door de vele gebruikers van het complex is een afdoende schoonmaak van belang. De algemene ruimten
worden door Jaarbeurs schoongehouden. De ruimten in de hal zijn verantwoordelijkheid van de
organisatie. Schoonmaakdiensten en toiletbeheer worden uitgevoerd door de huisleverancier van
Jaarbeurs voor rekening van de organisatie. De hal dient schoon te worden opgeleverd binnen de
gehuurde periode, inclusief de verwijdering van tape-, kauwgom- en verfresten.
Stand schoonmaak kan worden besteld via het ‘webshop’ gedeelte van het MyJaarbeurs portaal:

10.2 HACCP-voorschriften
Teneinde voedselveiligheid te kunnen garanderen is catering in Jaarbeurs voorbehouden aan Jaarbeurs
zelf. Jaarbeurs is houder van de horecavergunning en beschikt over alle vereiste horeca- en
slijterijvergunningen. Het is de deelnemer, huurder of toeleverancier derhalve niet toegestaan dranken en
etenswaren Jaarbeurs Complex binnen te laten brengen of voorraad te houden, tenzij hier schriftelijk
toestemming voor is verleend. Verkoop van eigen dranken en etenswaren voor consumptie ter plaatse is
eveneens niet toegestaan. HACCP voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar via Jaarbeurs. De HACCP
voorwaarden behelzen richtlijnen inzake voedselveiligheid tijdens bereiding, opslag en vervoer van
voedsel.
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11. GEVAARLIJKE STOFFEN EN
MILIEU
De belasting van het milieu met gevaarlijke stoffen, zoals zware metalen, vluchtige organische
verbindingen, bestrijdingsmiddelen en dioxinen, kan leiden tot nadelige gevolgen voor de natuur en de
volksgezondheid. Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik
van chemicaliën en producten.
Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan de symbolen op de etiketten van de verpakking. Deze symbolen
geven bijvoorbeeld aan of een stof licht ontvlambaar, giftig, irriterend, corrosief of bijtend is. Ook zijn
veelal (op veiligheidsbladen) R-(Risks) en S-(Safety) zinnen weergeven. R-zinnen geven bijzondere
gevaren aan en S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen aan. In het algemeen verstaan we onder een
gevaarlijke stof een stof die kan leiden tot gezondheidsschade bij iedereen die op de werkplek met deze
stof in aanraking komt.

11.1 WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN
●
●
●

●
●

●

●
●

Vóór aanvang van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen dient Jaarbeurs hierover
geïnformeerd te worden
Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan de symbolen op de etiketten van de verpakking,
wanneer het etiket ontbreekt mag dit product niet gebruikt worden
Vóór aanvang van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen dient de werkgever de
werknemer te informeren over: de risico’s van de betreffende stof(fen), de te volgen procedures
en de te nemen veiligheidsmaatregelen, het gebruik van de vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen, procedures en maatregelen bij ongevallen en brand (inclusief het
gebruik van blusmiddelen) en de afvalbehandeling, overeenkomstig artikel 8
Arbeidsomstandighedenwet.
Het is ten strengste verboden om te roken of open vuur te hebben als er wordt gewerkt met
gevaarlijke stoffen
In geval van gevaarlijke stoffen dient in eerste instantie zoveel mogelijk aan collectieve preventie
gedaan te worden. Collectieve preventie houdt onder andere in:
- gebruik van gereedschap met afzuiging, afzuiging van de gevaarlijke stoffen door middel van
een afzuigkap;
- zorgen voor voldoende ventilatie, indien de weersomstandigheden dit toelaten;
- de werkplek regelmatig schoonmaken.
Een veiligheidsblad is verplicht voor alle gevaarlijke stoffen en preparaten (mengsels van
stoffen). Bevat een chemisch product meer dan 1% gevaarlijke stof(fen), dan moet er voor dat
product een veiligheidsblad zijn
Indien collectieve preventie niet genoeg is, dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te
worden gedragen zoals in hoofdstuk 4 is beschreven
Het is niet toegestaan om werknemers tot 18 jaar met gevaarlijke stoffen te laten werken
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11.2 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN
●
●
●
●

●

●
●
●

Het is ten strengste verboden in de buurt van opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen te roken of
enige vorm van open vuur te creëren
Het is niet toegestaan om enige vorm van vuurwerk in Jaarbeurs op te slaan of mee te nemen,
uitgezonderd indien schriftelijk een vergunning door de bevoegde autoriteiten is afgegeven
Gevaarlijke stoffen mogen niet in de rijroute van heftrucks of andere transportmiddelen worden
opgeslagen
Voorraden van gevaarlijke stoffen en milieugevaarlijke stoffen, met een hoeveelheid van
vijfentwintig liter (25 l) of meer, dienen in lekbakken te worden geplaatst. De voorkeur gaat uit
naar het altijd plaatsen van gevaarlijke stoffen in lekbakken
Het is verplicht om explosief gevaarlijke stoffen buiten het pand op te slaan, op de volgens de
vergunning aangegeven positie. Indien er geen locatie bekend is moet tijdig overlegd worden
met de afdeling veiligheid door contact te zoeken via veiligheid@jaarbeurs.nl
Andere stoffen mogen, indien de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht, inpandig opgeslagen
worden
Het is verboden om flessen zuurstof bij flessen met ontvlambare gassen te plaatsen
Gevaarlijke stoffen dienen volgens de richtlijnen PGS-15 opgeslagen te zijn op de door
Jaarbeurs aangewezen locatie

11.3 GASFLESSEN/DRUKHOUDER
Het gebruik van gasflessen/ drukhouders dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan het betreffende
evenement gemeld te worden via het formulier ‘Melding gebruik drukhouder’. Dit formulier is terug te
vinden in het webshop gedeelte van het MyJaarbeurs portaal.
Opslag en gebruik gasflessen (drukhouders) tijdens evenementen:
● Standhouders mogen maximaal een dagvoorraad aan gasflessen op hun stand hebben staan.
Extra flessen dienen in de opslagcontainer gezet te worden.
● Brandbare en brandbevorderende gassen mogen ’s avonds niet in de hal blijven staan en dienen
in de opslagcontainer gezet te worden.
● Niet brandbare gassen drukhouders mogen ’s nachts in de hal blijven staan.
● Gasflessen of andere flessen onder hoge druk dienen te allen tijde goed te worden vastgezet en
geborgd tegen omvallen
● Gasflessen en gasslangen moeten voorzien zijn van een keuringsdatum. Het is ten strengste
verboden om gasflessen waarvan de keuringsdatum overschreden is in Jaarbeurs op te slaan
● Gevaarlijke stoffen dienen zoveel mogelijk in niet-direct zonlicht te worden opgeslagen
● Jaarbeurs geeft de voorkeur aan het gebruik van kunststof gasflessen.
● Bij het gebruik van brandbevorderende gassen in de hal/op de stand, dient er een brandblusser
aanwezig te zijn.
De deelnemer, huurder, toeleverancier of andere relevante (rechtspersoon) dient zich te houden aan de
wet- en regelgeving met betrekking tot alle soorten afval, daaronder begrepen ook bijvoorbeeld
biologisch afval zoals anatomische resten en gevaarlijke stoffen (emmers latex, frituurolie, verfkwasten
etc.).
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11.4 VEILIGHEIDSBLADEN GEVAARLIJKE
STOFFEN
Voor elke beurs dient een standbouwer/organisatie zorg te dragen dat er per gevaarlijke stof een
veiligheidsinformatieblad opgemaakt is en op de werkplek zichtbaar aanwezig is. Op verzoek vanuit
Jaarbeurs dient men een kopie te verstrekken.

11.5 ACCULAADRUIMTE / ACCULAADSTATION
Onder acculaadstation wordt verstaan: ruimte waar accu’s van elektrische voertuigen opgeladen worden.
Jaarbeurs heeft een vaste positie hiervoor, enige vorm van open vuur of roken in de buurt van dit
acculaadstation is ten strengste verboden. Indien gebruik van de acculaadruimte gewenst is kan contact
worden gezocht worden met de controlroom via 030 295 53 33.
Er dient voldoende ventilatie te zijn in deze ruimte. Indien de batterij uit het voertuig gehaald moet
worden, dient men geschikte PBM’s te dragen en de daarvoor bestemde gereedschappen te gebruiken.
Eventuele lekken dienen gemeld te worden bij de controlroom.

11.6 ASBEST
Het is ten strengste verboden om op enige wijze asbesthoudende materialen te gebruiken/ bewerken
binnen het Jaarbeurs complex. Op verzoek is het asbestinventarisatierapport beschikbaar. Neem
hiervoor contact op met de afdeling veiligheid via veiligheid@jaarbeurs.nl

11.7 AFVAL
Het is verplicht om afval dat ontstaan is tijdens de opbouw, inrichting periode, het evenement en de
afbouwperiode te (laten) afvoeren door de door Jaarbeurs ter beschikking gestelde leverancier. Deze
leverancier kan verschillende inzamelmiddelen aanbieden voor het afvoeren van gescheiden afval (folie,
hout, papier, restafval en gevaarlijk afval).Gevaarlijk afval kan men in originele verpakking met product
verpakking in de speciaal daarvoor aangevraagde inzamelmiddelen laten afvoeren of zelf meenemen.
Andere afvalverwerkingsbedrijven- behalve de door Jaarbeurs ingeschakelde afvalinzamelaar- zijn niet
toegestaan op het Jaarbeurs Complex.

11.8 AFVAL GEVAARLIJKE STOFFEN
Gevaarlijk afval kan men in originele verpakking met productverpakking in de speciaal daarvoor
aangevraagde inzamelmiddelen laten afvoeren of zelf meenemen. Het is ten strengste verboden om
gevaarlijk (chemisch) afval weg te gooien in de containers of in de vuilniszakken. Voor het afvoeren van
gevaarlijk afval (zoals verf en dergelijke) dient tijdig contact te worden opgenomen met de afdeling
veiligheid via veiligheid@jaarbeurs.nl
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11.9 MILIEUCALAMITEIT
Milieu- ongevallen en calamiteiten dienen gemeld te worden bij de Controlroom. Ook schade aan
eigendommen van leverancier/ Jaarbeurscomplex zelf dienen gemeld te worden bij de Controlroom.
Zodra er sprake is van een milieucalamiteit, bel dan direct met het noodnummer +31 30 295 5666. Er is
sprake van een milieucalamiteit wanneer er verontreiniging in de bodem of op het oppervlaktewater
terecht is gekomen.

11.10 LEGIONELLABACTERIE
Het is niet toegestaan om zonder toestemming in het Jaarbeurs Complex te exposeren met - dan wel
anderszins gebruik maken van - open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen.
Toestemming kan worden verkregen door het aanvragen van een ‘keuring bij exposeren met open water’
in het webshop gedeelte van het MyJaarbeurs portaal.
Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van desbetreffende deelnemer, huurder, toeleverancier,
of andere relevante (rechts)persoon.
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12. VERGUNNINGEN EN
TOESTEMMINGEN
Voor bepaalde werkzaamheden en activiteiten bij Jaarbeurs dient, aanvullend op de in dit handboek
beschreven maatregelen, een (werk)vergunning te worden aangevraagd. In dit hoofdstuk worden deze
zaken verder toegelicht.
Via het betreffende formulier in de webshop omgeving van het MyJaarbeurs portaal kan voor
onderstaande zaken een vergunning worden aangevraagd:
●
●
●
●
●
●
●

gebruiken en opslaan van gasflessen/ drukhouders
koken op open vuur
uitvoeren van werkzaamheden op daken van het Jaarbeurscomplex
exposeren van voer- en/ of watertuigen voorzien van een brandstoftank of lithium batterij of
accu
exposeren met open water
uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden
het uitvoeren van riggingwerkzaamheden

12.1 VGM-PLAN (VEILIGHEID, GEZONDHEID EN
MILIEU)
Een VGM- projectplan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) is erop gericht de arbeidsomstandigheden van
alle betrokkenen rondom (technische) projectwerkzaamheden te verbeteren en ongevallen en
gezondheidsschade van personen en schade aan het milieu te voorkomen.
Het plan dient bij de afdeling Veiligheid ingediend te worden door de uitvoerder van de werkzaamheden.
Een VGM- plan dient opgesteld te worden bij de volgende werkzaamheden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Projecten met een geschatte omvang van meer dan 500 mensdagen
Projecten met een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen, waar op enig moment meer
dan 20 werknemers tegelijk werken
Risicovolle werkzaamheden / locaties zoals: asbest werkzaamheden, legionella gevaar, werken
met springstof
Werken in technische ruimten, wat arbeidsrisico’s kan opleveren (bijvoorbeeld alleen werken,
gevaar tot bedelving, vastraken, werken onder overdruk)
Werken op hoogte (bijvoorbeeld op de daken)
Blootstelling aan chemische of biologische stoffen, of (ioniserende) straling
Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanning (10 KV)
Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken (dieper dan 1 meter)
Het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen
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12.2 ACTIVITEITEN MET TOESTEMMINGSPLICHT
Het volgende is binnen Jaarbeurs Complex alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Jaarbeurs, toegestaan:
● Dieren/ en of reptielen te hebben en te houden en/ of binnen te brengen. Uitgezonderd hiervan
zijn hulpgeleide honden. Deze honden dienen te allen tijde kort te zijn aangelijnd of vastgelegd
● Afzettingen te verplaatsen
● Gebruik van vuureffecten en fakkels
● Gebruik van laserlicht
● Gebruik en aanwezigheid pyrotechnische effecten, vuurwerk
● Gebruik van rookeffecten
● Gebruik van confetti kanonnen
● Gebruik van Helium ballonnen (het gebruik van gewone ballonnen is binnen toegestaan maar
buiten het Jaarbeurs complex verboden)
● Vliegen van personen
● Gebruik van drones. Zie ook: Vliegen met Drones
● Te venten of te colporteren
● Commerciële activiteiten uit te oefenen, te doen of laten uitoefenen
● In het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandische aard te
verrichten
● Enige openbaring, inzameling of collecte te houden
● Reclameborden of aanplakbiljetten aan te brengen, drukwerken of afbeeldingen te (laten)
verspreiden of op andere wijze reclame te maken
Neem voor toestemming tijdig contact op met de afdeling veiligheid via veiligheid@jaarbeurs.nl

12.3 MUZIEK EN AUTEURSRECHTEN T.A.V.
AFSPELEN MUZIEK EN BEELD
Deelnemer, huurder, toeleverancier of andere relevante (rechts) personen dienen zelf
regelgeving wat betreft auteursrechten Buma/Stemra en/of Sena op te volgen wat betreft aanvraag
licenties bij muziekgebruik.

12.4 GELUIDSOVERLAST
Op het Jaarbeurs Complex is een milieuvergunning van toepassing, waarin o.a. specifieke voorwaarden
worden gesteld ten aanzien van geluidshinder. Indien noodzakelijk kan Jaarbeurs een ontheffing
aanvragen van de voorschriften ten aanzien van geluidshinder, bijvoorbeeld in geval van een evenement
waarbij sprake is van versterkt geluid (concert, dance-event etc).. Neem hiervoor minimaal 8 weken
voorafgaand aan het evenement contact op via service@jaarbeurs.nl.
Geluidsoverlast in de hal kan storend zijn voor omliggende standhouders. Als er gebruikt wordt gemaakt
van live of versterkt geluid dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de organisatie. Jaarbeurs
behoudt zich het recht voor de toestemming in te trekken in geval van geluidsoverlast.
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