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OP- EN AFBOUWTIJDEN EN VOORSCHRIFTEN 

De onderstaande tijden zijn onder voorbehoud. De definitieve op- en afbouwtijden staan op de 

opbouwkaart die je voorafgaand aan het evenement ontvangt. 

 

Vrije (eigen) standbouw  - Standnummers V01 t/m V104 

Opbouwtijden 

Maandag 1 november   7.00 – 22.00 uur 

Dinsdag 2 november   7.00 – 22.00 uur 

Bouwvoorschriften 

- De wanden op de grenzen met de buren moeten verplicht 3 meter hoog zijn 

- Achter- en zijwanden die zichtbaar zijn moeten aan de achterkant netjes worden afgewerkt 

- Een vloer in de stand is verplicht (bv. Verhoogde vloer, tapijt, vinyl) 

- Dakjes en overkappingen zijn verboden i.v.m. de werking van de sprinklerinstallatie; wil je toch iets 

van een overkapping in je stand, neem dan contact op met de organisatie. Het is van groot belang 

dat alle overkappingen (ook bv. vergaderunits en telefoonbooths!) van te voren bekend zijn  en goed 

gekeurd door de brandweer. 

- De stand moeten voldoen aan de brandweervoorschriften 

- Het is niet toegestaan te boren, schroeven of op andere wijze materialen te bevestigen aan de 

vloeren, wanden, plafonds of pilaren van de Van Nelle Fabriek. De Van Nelle Fabriek is een 

monument! 

De voorschriften worden strikt nageleefd. Een standontwerp moet voor woensdag 29 september ter 

goedkeuring naar de organisatie worden gestuurd.  

 

Standaard standbouw   - Standnummers S01 t/m S58 

Opbouwtijden 

Hal 1 Koffiefabriek (S01-S28)  dinsdag 2 november vanaf 11.00 uur tot 22.00 uur 

Hal 3 Tabaksfabriek (S43-S58)  dinsdag 2 november vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur 

Standbouw bestaat uit: 
- Verhoogde vloer (36mm) met tegels van wit gemelamineerd spaanplaat. 
- Een achterwand, gemaakt van triplex op een lattenframe. Hierin kun je schroeven en spijkeren. 
- De achterwand is 250 cm hoog. 
- Full-colorprint over gehele achterwand. Artwork hiervoor aanleveren voor 29 september. 
Specificaties volgen later. 
- De stands in Hal 1 Koffiefabriek hebben geen tussenwandjes. De tussenwandjes bij stands in Hal 3 
Tabakfabriek zijn 50cm en zijn standaard zwart geschilderd. 
- Een kastje van 50x50x50cm in kleur naar keuze. Graag voor 29 september de gewenste kleur 
doorgeven. 
- Algemene verlichting. Extra verlichting kan besteld worden via de site. 
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Wij gaan er van uit dat de standaard stands worden ingericht met producten zoals meubilair. 
Wanneer je zelf plannen hebt om iets te bouwen, dient dit voor 29 september bij ons bekend te zijn. 
 
Voorschriften 
- Dakjes en overkappingen zijn verboden i.v.m. de werking van de sprinklerinstallatie; wil je toch iets 
van een overkapping in je stand, neem dan contact op met de organisatie. Het is van groot belang 
dat alle overkappingen (ook bv. vergaderunits en telefoonbooths!) van te voren bekend zijn  en goed 
gekeurd door de brandweer. 
- Inrichting van de stand moet voldoen aan de brandweervoorschriften 
- Het is niet toegestaan te boren, schroeven of op andere wijze materialen te bevestigen aan de 
vloeren, wanden, plafonds of pilaren van de Van Nelle Fabriek. De Van Nelle Fabriek is een 
monument! 

 

Designer District   - Standnummers D01 t/m D14 

Opbouwtijden 

Dinsdag 2 november   vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur 

Een Designer District plek bestaat uit: 

- Achterwand van 250 cm hoog, wit geschilderd 

- Vloer van zwarte rubberen tegels 

- Naamsvermelding met sticker op de wand 

- Algemene verlichting. Extra verlichting kan besteld worden via de site. 

Wij gaan er van uit dat de stands worden ingericht met producten zoals meubilair. Wanneer 
je zelf plannen hebt om iets te bouwen, dienen deze voor 29 september bij ons bekend te 
zijn. 
 
Voorschriften 
- Dakjes en overkappingen zijn verboden i.v.m. de werking van de sprinklerinstallatie 
- Inrichting van de stand moet voldoen aan de brandweervoorschriften; wil je toch iets van 
een overkapping in je stand, neem dan contact op met de organisatie. Het is van groot 
belang dat alle overkappingen (ook bv. vergaderunits en telefoonbooths!) van te voren 
bekend zijn  en goed gekeurd door de brandweer. 
- Het is op geen enkele wijze toegestaan te boren, schroeven of op andere wijze materialen 
te bevestigen aan de vloeren, wanden, plafonds of pilaren van de Van Nelle Fabriek. De Van 
Nelle Fabriek is een monument! 
 
 

Afbouw  

Tijden onder voorbehoud. Het definitieve afbouwplan verschijnt in het handboek. 

Vrijdag 5 november   17.30 – 22.00 uur 

Zaterdag 6 november   09.00 – 14.00 uur 

Standaard stands en plekken op het Designer District moeten vrijdagavond 5 november 21.00 uur 

leeg worden opgeleverd. 
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Brandweervoorschriften m.b.t. standbouw in de Van Nelle Fabriek: 

1. Voor standbouw, podia e.d. mogen uitsluitend onbrandbare materialen (NEN 6064) en/of de volgende stoffen 
worden toegepast onder voorwaarde dat de hoedanigheid van deze stoffen overeenkomt met de volgende 
nadere omschrijving: 

a. Hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat. Het materiaal moet tenminste  3,5 millimeter dik zijn. Het 
materiaal moet ten aanzien van vlamuitbreiding kunnen worden ingedeeld in de klasse 3 als bedoeld in NEN 
6064, uitgave 2017, en NEN-EN 13501-1 

b. Glas in buitenwanden en scheidingswanden tussen stands. Deze glasbezetting moet bestaan uit 
veiligheidsglas of glas met een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 16 millimeter. 

c. Glas in plafonds (over plafonds in Van Nelle, zie ook punt 4 van Bouwvoorschriften en punt 7 van de 
Brandweervoorschriften). Deze glasbezetting moet bestaan uit glas met een ingegoten kruis–wapening met 
een maximale maaswijdte van 16 millimeter. 

d. Textiel in verticale toepassing. Vrij hangend textiel moet tenminste 10 centimeter boven de vloer hangen. 
Onbrandbaar textiel mag na behandeling voor speciale doeleinden niet brandbaar zijn geworden. Brandbaar 
textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk brandbaar zijn geworden door het 
materiaal op een van de hiervoor genoemde materialen te plakken. De moeilijk brandbare hoedanigheid moet 
blijken uit een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, 
bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004, en moet vallen in de klasse ‘niet-gemakkelijk’ 
ontvlambaar. 

e. Kunststoffen in dit geval foliemateriaal eventueel voorzien van een zogenaamde textielrug. Het materiaal moet 
op een ondergrond van onbrandbaar materiaal zijn geplakt of op board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of 
glas in de hiervoor aangegeven hoedanigheid. 

f. Kunststoffen in dit geval plaatmateriaal. Deze stoffen en alle hiervoor genoemde stoffen en materialen 
moeten voldoen aan NEN 6064, uitgave 1991. Deze stoffen en materialen mogen nadat zij in aanraking zijn 
gekomen met vuur of nadat zij aan hoge temperaturen hebben blootgestaan geen prikkelende of voor de 
gezondheid schadelijke gassen of dampen ontwikkelen en mogen niet druipen. 

g. Papier zoals behangpapier, crêpepapier en fotopapier. Het papier moet zijn geplakt op een ondergrond van 
onbrandbaar materiaal of op board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor omschreven 
hoedanigheid, of het papier moet door impregneren voldoen aan NEN 6064, uitgave 1991 

2. Doeken, gordijnen e.d. welke moeilijk brandbaar zijn gemaakt, moeten zijn voorzien van een certificaat van 
behandeling. Tevens dient aan de hand van een label met nummer op het materiaal duidelijk te zijn dat het 
certificaat van behandeling betrekking heeft op het desbetreffende materiaal. 

3. Het impregneren van materialen moet tenminste 24 uur voor de aanvang van het evenement gereed zijn. De 
doeken, gordijnen e.d. welke niet zijn geïmpregneerd, moeten voor de aanvang van het evenement zijn 
verwijderd. 

4. De Van Nelle Fabriek is voorzien van een volledig en operationeel sprinklersysteem. De werking van dit systeem 
mag in principe nimmer verstoord worden door overkappingen. Een overkapping verhinderd dat de warmte die bij 
brand vrijkomt het sprinklersysteem activeert, ook kan het water uit het systeem de brandhaard niet bereiken.  

 

Brandweervoorschriften algemeen 

1. Vluchtwegen moeten goed bereikbaar zijn en duidelijk zichtbaar. 

2. Nooduitgangen zijn open (lees: van slot) of voorzien van panieksluiting. 

3. De in-/uitgangen, nooduitgangen, trappen moeten ten alle tijden worden vrijgehouden, zowel 
binnen als buiten. 

4. Branddeuren dienen gesloten te zijn. (als er een slot op zit, wel van slot afhalen). 

5. Kabels liever niet over de vloer laten lopen. Indien er geen andere mogelijkheid is dienen de kabels afgeplakt te 
worden of dient u gebruik te maken van kabelmatten/- goten. 

6. Stoffering en versieringen moeten vrijgehouden worden van spots. 

7. Daken of andere afdekkingen boven op de stand niet toegestaan i.v.m. de aanwezige sprinklerinstallatie.  

8. De aanwezigheid van brandbaar gas is niet toegestaan. Dit geldt ook voor met brandbaar gas gevulde ballonnen. 

9. De aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan. 

10. In de trappenhuizen zijn brandbare materialen niet toegestaan. 

11. Apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen en in aanraking komen met andere materialen mogen niet 
warmer worden dan 90°C. 
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12. Open vuur is niet toegestaan. 

13. Brandhaspels en kleine blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik goed zichtbaar en bereikbaar zijn. 

14. De auto’s moeten afgetankt  zijn maar de polen hoeven niet meer losgemaakt. Gangpaden tussen stands, kramen, 
podia e.d. moeten tenminste 1,10 meter breed zijn. 

15. Voor een uitgangen dient een oppervlak vrij gehouden te worden met een lengte en breedte van te minste de 
breedte van deze uitgang. 

16. In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen, dienen de zitplaatsen gekoppeld te zijn of bevestigd aan de vloer, 
zodat deze niet kunnen omvallen of schuiven als gevolg van gedrang. 

a. Een rij zitplaatsen die slechts aan één zijde op een gangpad uitkomt, heeft maximaal 8 zitplaatsen en tussen de 
rijen zitplaatsen dient minimaal 40 cm vrije ruimte aanwezig te zijn. 

b. Een rij zitplaatsen die aan twee zijden op een gangpad uitkomt, heeft  
maximaal 16 zitplaatsen, tussen de rijen zitplaatsen dient 40-45 cm vrije ruimte aanwezig te zijn en aan beide 

kanten is een gangpad van minimaal 0,60 cm. 

17. Vloeren moeten droog zijn, natte vloeren of vloeren voorzien van een andere substantie, leveren slipgevaar op. 

18. Vloerbedekking moet goed vastzitten zodat deze niet kan omkrullen of verschuiven en struikelgevaar oplevert.  

19. Er mogen materialen direct aan het plafond bevestigd worden, mits er gebruik wordt gemaakt van de aanwezige 
hangpunten en gezekerd door staalkabels. 
 

 

Nieuw in besluit uit oktober 2017 (373): 

Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien de aankleding: 

1. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert; 
2. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; 
3. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1; 
4. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9, of 
1. een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden. 

 

Verwijzing naar gepubliceerd Staatsblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html 

https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd7/afd7-1/art7-4?lmcode=mcllxn
https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd7/afd7-1/art7-4?lmcode=wjnfux
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html

