
Standhoudersreglement MegaTrucksFestival  Contactpersonen:  Tom Jansen: 06-54601816 

             Frans van den Hul: 06-20401244 

Wij verzoeken u goed kennis te nemen van onderstaande zaken. Met uw deelname gaat u akkoord met dit reglement. 

Verzekering 

Standhouder is zich ervan bewust dat elke vorm van verzekering, tegen welk risico ook, niet is inbegrepen. De standhouder 

verklaart tevens zelf zorg te dragen voor een eventuele transport-, goederen- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.  

Betaling, standplaats, opbouw, deelnemerskaarten 

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Begin oktober volgt de factuur, die vóór opbouw en aanvang van het evenement 

dient te zijn voldaan. Meldt u direct nadat u bent gearriveerd bij de Brabanthallen. U wordt dan op locatie verder geholpen. Bij 

kraamhuur zijn twee deelnemerskaarten inbegrepen. Deze geven beide dagen gratis toegang. Voor grotere stands / standruimte 

worden separate afspraken gemaakt (tegen andere tarieven en met meerdere vrijkaarten in een pakket).  

Opbouwtijden: Donderdag 10 december : van 10.00 tot 17.00 uur    

   Vrijdag 11 december : van 10.00 tot 21.00 uur  

(Vanwege de Brandweerkeuring, de warmgestookte hallen en het aanwezige publiek, is het niet mogelijk om op 12 of 13 december voor óf 

tijdens het evenement met een voertuig naar binnen te rijden). 

Glaswerk, Lawaai, Overnachten en de Verkoop van etenswaren/dranken is verboden 

Het is verboden om glazen flessen, zoals bierflessen en flessen sterke drank, mee te nemen in de hallen. De catering wordt 

verzorgd door de Brabanthallen. Het is verboden etenswaren en/of dranken te verkopen. Tevens is het niet toegestaan tijdens 

openingstijden zelf muziek te draaien, mits hier vooraf vanuit de organisatie schriftelijk toestemming voor is gegeven. 

Overnachten is niet toegestaan. Het evenement eindigt om 17.00 uur, dan dient u de Brabanthallen te verlaten. 

Stapvoets rijden en parkeren 

In de Brabanthallen en het directe terrein daaromheen dient stapvoets gereden te worden. Parkeren op de parkeerplaats 

buiten. Alleen bij overeenstemming vooraf, is er een mogelijkheid voor plaatsing van uw voertuig bij uw stand. Bij kraamhuur is 

het niet toegestaan uw voertuig binnen te plaatsen. Op last van de veiligheidsvoorschriften van de Brabanthallen, mag de 

brandstoftank van een tentoongestelde voertuig maximaal 5 liter brandstof bevatten. Eventueel aanwezige accupolen dienen te 

zijn losgekoppeld. 

Stroomvoorziening 

Bij kraamhuur is geen stroomvoorziening inbegrepen. Het is verboden om zonder overleg met de organisatie d.m.v. een 

stekker/haspel stroom binnen de Brabanthallen af te nemen. Realiseert u zich dat bij onjuist en niet gemeld gebruik, u zelf 

aansprakelijk bent bij eventueel ontstane (brand)schade. Wenst u een officiële elektrische aansluiting, dan dient deze vooraf bij 

de organisatie te worden aangevraagd. Tarieven:  

- Reguliere 220V-aansluiting € 139,00 (excl. BTW) 

- Krachtstroomaansluiting 380V/16A € 297,00 (excl. BTW)  - Krachtstroomaansluiting 380V/32A € 380,00 (excl. BTW) 

Alleen de Facilitaire Dienst van de Brabanthallen legt de elektravoorzieningen tijdens de opbouw aan. Bij illegale stroomafname 

kunnen de eventuele extra kosten aan de deelnemer worden doorbelast.  

Afval 

U dient er zorg voor te dragen dat de standhouderplaats/kraam schoon wordt achtergelaten, afval dient u te deponeren in de 

afvalbakken. Afval dat qua omvang niet in de reguliere afvalbakken past, dient u mee retour te nemen en zelf af te voeren. Bij 

het niet naleven hiervan, kunnen de eventuele extra kosten aan u worden doorbelast. 

Navolgen wettelijke regels 

Te allen tijde dient de Nederlandse wet- & regelgeving nageleefd te worden. Zo geldt er een algeheel rookverbod in de 

Brabanthallen. Bij bedreiging, geweldpleging, vernieling, drugsbezit, drugshandel en diefstal wordt direct overgegaan tot 

aanhouding en overdracht aan de politie. Net als op de openbare weg, geldt er in de Brabanthallen en de terreinen daaromheen 

een wettelijke legitimatieplicht (d.m.v. paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). 

Einde evenement 

Op 13 december om 17.00 uur is het MegaTrucksFestival afgelopen. U bent dan van 17.00 tot 20.00 uur in de gelegenheid uw 

spullen in te pakken, op te ruimen en uit te rijden. Andere tijden uitsluitend in overleg met de organisatie. 



Coronaproof 

In 2020 hebben we te maken gekregen met de coronapandemie. Om voor iedereen het evenement veilig te laten verlopen, 

verzoeken wij een ieder de richtlijnen en aanwijzingen op te volgen.  

Algemene Richtlijnen 
De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor iedereen, van deelnemers tot bezoekers, van standhouders tot medewerkers: 
* Houd minimaal 1,5 meter afstand. 
* Zorg voor goede hygiënemaatregelen. Was regelmatig de handen. 
* Hoest en nies aan de binnenkant van de ellenboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg. 
* Schud geen handen. 
* Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten, zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts. 
* Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts (of een vastgestelde coronabesmetting). 

Registratie / Entree 
* Kaartverkoop (bezoekers) vindt uitsluitend online plaats. Zij kiezen in welk tijdsblok ze het evenement bezoeken. 
* Kassa's zijn NIET geopend. Er kan dus niet ter plaatse een ticket aangeschaft worden. 
* Parkeerkaarten kunnen online worden aangeschaft of bij de automaten in de entreehal (pin only). 
* Uitnodigingskaarten worden ook voorzien van TIJDSBLOKKEN.  
* Bij de entree dient de gehele kaart te worden ingeleverd en contactgegevens dienen op de achterzijde ingevuld te zijn.  
* Buiten de vermelde tijdsblokken geen toegang i.v.m. maximale aantal bezoekers. 
* Bij binnenkomst kunnen handen gedesinfecteerd worden. 
* Er is een aparte in- en uitgang. Volg de pijlen en wijk niet af van de looproute (ook niet als standhouder).  
* Standmedewerkers krijgen een eigen toegangsbewijs. (Hand)stempels zijn dit jaar niet van toepassing.  

Algemene hygiëne 
* Bij de entree, cateringpunten en toiletten staan desinfectie stations. 
* Iedere toiletgroep wordt permanent voorzien van een interieurverzorg(st)er. 
* Houdt ook binnen de toiletgroepen afstand en volg de looproute. 
* Contactpunten, zoals deurklinken, tafels en counters worden regelmatig gereinigd. 
* Looppaden (éénrichting) zijn voorzien van pijlen en minimaal 3 meter breed. 
* Twee richtingen looppaden zijn minimaal 5 meter breed. 
* Er is een aparte rokersruimte. Gebruik niet de in/uitgang om te gaan roken. Wijs ook uw medewerkers hier op.  
* Het luchtcirculatiesysteem is aangepast, zodat lucht die uit de hal wordt afgezogen niet terug de hal wordt ingeblazen.  

Horeca (geheel verzorgd door de Brabanthallen) 
* De horecapunten zijn PIN ONLY (dus geen contant geld).  
* Terrassen zijn voorzien van zitplaatsen met 1,5 meter afstand. Tafels en stoelen mogen niet worden verplaatst.  
* Per terras zijn het aantal zitplaatsen beperkt. Instructies van de horecamedewerkers moeten opgevolgd worden.  
* Horecapunten zijn voorzien van plexiglas en de vereiste beschermmaatregelen. 
* Medewerkers dragen latex handschoenen en mondkapjes tijdens de bereiding.  
* Bij ieder uitgiftepunt is desinfectspray beschikbaar.  

Maatregelen op uw stand 
* De standhouder is op de eigen stand zelf verantwoordelijk voor coronamaatregelen (denk aan looproutes, voldoende ruimte).  
* Houd minimaal 1,5 meter afstand. En wijs ook uw medewerkers, bezoekers en gasten hierop.  
* Bij entree / toiletten / horeca staan desinfectie stations. Deze zijn niet verplicht op uw stand, maar wel aan te raden.  
* Mondkapjes / handschoenen / kuchschermen / desinfect zijn niet verplicht, maar mogen wel. Draag hier zelf zorg voor.  
* Bezoekers moeten zitten, statafels zijn niet toegestaan. Laat balies en meubilair regelmatig reinigen.  
* De organisatie draagt zorg voor de contactgegevens van bezoekers die met betaalde of gratis entreekaarten arriveren. Maar 
voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD dient de standhouder zelf zorg te dragen voor 
registratie van deze gegevens van standmedewerkers, personeel en eventuele inhuurkrachten. Deze gegevens moeten na 14 
dagen worden vernietigd:  - Volledige naam 
     - E-mailadres 
     - Telefoonnummer 
     - Datum  

Informatie over coronamaatregelen en verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG zijn terug te vinden op de website:  

WWW.MEGATRUCKSFESTIVAL.NL 


