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1. Beursinformatie 

 
Beurslocatie  
MECC Maastricht; Zuid-, Noord- en Westhal, de Expo Foyer en het Congres Center. 

 
Openingstijden 
Woensdag 15 januari 2020   18.00 - 01.00 uur 

Preview Night (enkel voor genodigden) 
Donderdag 16 januari 2020   12.00 - 20.00 uur 
      Preview dag 
 
Vrijdag 17 januari 2020   10.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 18 januari 2020    09.00 - 18.00 uur 
Zondag 19 januari 2020   09.00 - 18.00 uur 
  
Voor deelnemers is het gebouw tijdens beursdagen open vanaf één uur voor openingstijd tot één 
uur na sluitingstijd van de beurs.  
 
LET OP: Wegens renovatie is de Forumentree (NH-zijde) gesloten tijdens InterClassics 
Maastricht 2020.  
 

 
Zuidhal 
Dinsdag 14 januari 2020   08.00 - 20.00 uur 
Woensdag 15 januari 2020  08.00 - 16.00 uur (vanwege opwarmen van de hal en 

InterClassics Preview Night)   
Donderdag 16 januari 2020    08.00 - 11.00 uur (alleen loopdeuren) 
 
Noordhal 
Dinsdag 14 januari 2020   08.00 - 20.00 uur 
Woensdag 15 januari 2020   08.00 - 20.00 uur 
Donderdag 16 januari 2020    08.00 - 11.00 uur (alleen loopdeuren) 
 
Westhal 
Dinsdag 14 januari 2020   08.00 – 20.00 uur 
Woensdag 15 januari 2020   08.00 - 20.00 uur 
Donderdag 16 januari 2020   08.00 - 11.00 uur (alleen loopdeuren) 
 
Expofoyer 
Dinsdag 14 januari 2020   08.00 - 20.00 uur 
Woensdag 15 januari 2020   08.00 - 20.00 uur 
Donderdag 16 januari 2020    08.00 - 11.00 uur (alleen loopdeuren) 
 
 
Deelnemers in de Expo Foyer dienen ermee rekening te houden dat de Expo Foyer zich op de 1ste verdieping 
bevindt en is enkel te bereiken via één goederenlift! Deuropening van de lift is 2,48m breed en 2,19m hoog, 
liftdiepte is 6,78m. gewicht max. 6.300 kg. 
 

Let op: op donderdag 16 januari blijven de poorten gesloten, alleen de loopdeuren zijn open! 
 
 
 
 
 
 

Beursdata 

Opbouw- en inrichtingstijden per hal 
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Afbouw   
Zondag 19 januari 2019   18.15 – 24.00 uur 
Maandag 20 januari 2019   08.00 – 12.00 uur 
 

2. Toegang  

 
De volgende inbrengpoorten zijn beschikbaar voor het aanleveren van goederen tijdens de op- en 
afbouw. 
Zuidhal     Poort 14 en poort 16 
Noordhal      Poort 6 
Westhal      Poort 8 & 10 
Expo Foyer     Poort 18 
 
Let op: op donderdag 16 januari blijven de poorten gesloten, alleen de loopdeuren zijn open!  
 

 
Tijdens de opbouwdagen kunt u de beursvloer betreden met kleine vervoersmiddelen, uitgezonderd de 
donderdag. De organisatie houdt zich het recht voor om, in geval van noodzaak, vrachtauto’s te 
weigeren. Dit in verband met beschadigingen. U mag wel gebruik maken van niet gemotoriseerde 
steekwagens/palletwagens. Voor alle logistieke vragen of opdrachten (zendingen, assistentie bij laden 
en lossen, opslag, etc.) kunt u terecht bij CEVA Showfreight via telefoonnummer +31 88 0283 117 of 
e-mail mecc@cevalogistics.com. 
 
Vóór de Hoofdentree van MECC Maastricht is laden en lossen niet toegestaan. De toegang tot de 
Hoofdentree moet te allen tijde vrij blijven voor nooddiensten. 
 

 
Het plaatsen van grote en/of zware goederen op stands is, ter voorkoming van overlast voor andere 
deelnemers, alleen mogelijk in overleg met de organisatie. 
 

 
Voor opslag van uw voorraad tijdens de beursdagen kunt u contact opnemen met Exhibitor Services. 

 
Tijdens de op- en afbouw van de beurs verkrijgen de stand bouwers toegang tot de expositieruimte 
door middel van een ROOD polsbandje. Polsbandjes ontvangt u op het moment dat u bij MECC 
Maastricht aankomt. Er wordt allereerst nagekeken of uw rekening voldaan is, is dit het geval ontvangt 
u uw opbouwpolsbandjes. Mocht dit niet het geval zijn, krijgt u hier de mogelijkheid om te betalen en 
ontvangt u na de betaling uw opbouwpolsbandje.  
 
De polsbandjes zijn uitsluitend geldig voor medewerkers op de stand. Bij onjuist gebruik kan het 
polsbandje bij de controle worden ingenomen. 
 

 

De polsbandjes die u dient te dragen tijdens de beurs ontvangt u op het moment dat u zich tijdens 
de opbouw aanmeldt aan de balie in de Hoofdentree. 

Afbouwtijden  

Inbrengpoorten tijdens de op- en afbouw  

Vracht- en bestelwagens tijdens opbouwperiode  

Zware en grote goederen  

Opslag tijdens de beurs  

Polsbandjes tijdens op- en afbouw  

Polsbandjes tijdens beursperiode  

mailto:mecc@cevalogistics.com
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De polsbandjes zijn uitsluitend geldig voor medewerkers op de stand, strikt persoonlijk en niet 
overdraagbaar. Bij onjuist gebruik kan het polsbandje bij de controle worden ingenomen. 

 
Indien bovenstaand aantal polsbandjes onvoldoende is, kunt u via de webshop extra polsbandjes (à 
€7,50 excl. BTW per stuk per dag) bestellen. Zoals hierboven aangegeven zit hier per stand 
oppervlakte een maximaal aantal aan vast. Voor relaties kunt u gebruik maken van de relatiekaarten 
die u ook kunt bestellen via de webshop. 

 

 
Elke deelnemer dient tijdens zijn/ haar verblijf in MECC Maastricht in bezit te zijn van een rechtsgeldige 
identificatie. Dit is een identificatie in de vorm van een paspoort of ID-kaart. Met daarop een recente 
foto, naam en handtekening. Wij passen dit beleid toe, omdat wij graag willen weten wie er werkzaam 
is in het MECC en wij verplicht worden in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen, alle 
persoonsgegevens te controleren en om zo in geval van calamiteiten adequaat te kunnen handelen. 
Tijdens de opbouw zal daarom iedereen bij de poorten gevraagd worden om zich te legitimeren. Na de 
identificatie ontvangt ieder zijn of haar polsbandje om de hallen te kunnen betreden.  
 

 
Procedure vastlegging van persoonsgegevens (inleen) arbeidskrachten & Wet Arbeid 
Vreemdelingen (WAV)  
Per 1 januari 2014 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het vastleggen van de 
persoonsgegevens van (inleen) arbeidskrachten. In het kader van de wet Bescherming 
Persoonsgegevens is het niet meer toegestaan kopieën van alle (inleen) arbeidskrachten 
aangeleverd te krijgen en te archiveren. Dit mag alleen als arbeidskrachten bij de organisatie zelf in 
dienst zijn (dan is het zelfs verplicht) of als inleen arbeidskrachten vallen onder de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav). Onderstaande treft u de actuele procedure voor de vastlegging van de 
persoonsgegevens van (ingeleende) arbeidskrachten. MECC Maastricht verwacht van u dat u deze 
procedure juist zult opvolgen. 
 
Vanaf heden verwachten wij dat, per (inleen) arbeidskracht, het volgende door u geregistreerd wordt:  

 Naam, adres- en woonplaatsgegevens; 
 Geboortedatum; 
 Burgerservicenummer; 
 Specificatie van de gewerkte uren; 
 Nationaliteit; 
 Soort identiteitsbewijs (géén rijbewijs!), het nummer en de geldigheidsduur; 
 Als dat van toepassing is: kopie van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, 

tewerkstellingsvergunning, notificatie of VAR-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur; 
 Naam, adres- en woonplaatsgegevens van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de 

uitlener bij de Kamer van Koophandel. 
 
De administratie moet ook een adequate procedure bevatten aan de hand waarvan de identificatie 
van de arbeidskracht, de verificatie van het identiteitsbewijs en de vastlegging van de 

Oppervlakte stand Polsbandjes inclusief Maximaal extra te bestellen 

1 t/m 20 m² 2 3 

21 t/m 50 m² 3 5  

51 t/m 100 m² 4 8  

>101 m² 5 10  

Rechtsgeldige identificatie   

Wet Arbeid Vreemdelingen 

https://mecc.ungerboeck.com/prod/app85.cshtml?aat=eJXnetbDcAuzwI1FYyodIcOTu4g7S3AsDuSUULI%2b%2fEc%3d
https://mecc.ungerboeck.com/prod/app85.cshtml?aat=eJXnetbDcAuzwI1FYyodIcOTu4g7S3AsDuSUULI%2b%2fEc%3d
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persoonsgegevens plaatsvindt. Deze procedure moet ten minste voldoen aan de bepalingen van de 
WBP en de Richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegevens. Verder verwachten wij 
van u dat u uw medewerkers en (inleen) arbeidskrachten, die werkzaamheden komen verrichten in 
MECC Maastricht, instrueert dat zij te allen tijde hun geldig ID-bewijs bij zich dragen en dit als 
werkgever/opdrachtgever ter plekke controleert. 
 

 
Voor het uitnodigen van uw relaties en klanten kunt u relatiekaarten bestellen. Relatiekaarten zijn een 
belangrijk middel in uw promotiestrategie. Onderzoek wijst uit dat exposanten die uitnodigingskaarten 
uitsturen gemiddeld 40% meer rendement uit hun beursdeelname halen.  

De relatiekaarten worden digitaal verstrekt. U kunt het gewenst aantal kaarten bestellen in 
onze webshop. Voor aanvang van de beurs krijgt u uw gevraagde aantal codes  en link 
toegestuurd per e-mail, waarmee u de tickets kunt downloaden.   
  

• relatiekaart toegang donderdag (preview dag) € 12,40 excl. BTW 

• relatiekaart toegang vrijdag, zaterdag of zondag € 8,26 excl. BTW          

• deze relatiekaarten worden digitaal verstuurd   

 

LET OP: niet gebruikt relatiekaarten/codes kunnen na ontvangst niet meer geretourneerd 
worden.   
 

3. Standbouw 

 
De kosten van standbouw en -inrichting, technische aansluitingen en het verbruik van deze 
aansluitingen zijn voor rekening van de deelnemer, voor zover niet omschreven bij de standbouw, die 
MECC Maastricht voor u verzorgt indien besteld. Er moet rekening worden gehouden met de 
voorschriften van de brandweer; het kan noodzakelijk zijn dat bepaalde stands aan speciale eisen 
moeten voldoen. De organisatoren kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel daaruit 
voortvloeiende kosten.  
  
Het is niet toegestaan om vloeren, wanden, daken en andere delen van het gebouw te beschadigen 
door boren, spijkers, verf, lijm, tape, enz.  
Markeringen op de vloer geven de voorzijde en zijbegrenzing van de stands aan; in geval van twijfel 
respectievelijk afwijking is het raadzaam te informeren bij de organisatie van de beurs. 
 

 
Wilt u een instapklare en professionele stand? Bestel dan hier uw uniforme stand pakket! Onderstaand 
pakket zorgt voor een compleet verzorgde expositie. Gemakkelijk en budgetvriendelijk, u hoeft enkel 
de stand in te richten. Uiteraard kan het stand pakket aangepast worden aan uw persoonlijke wensen. 
Neem gerust contact op met de afdeling Exhibitor Services voor de uitgebreide mogelijkheden: +31 
(0)43 38 38 308 of es@mecc.nl. 
 
Uniforme standbouw: 
Het pakket uniforme standbouw InterClassics bestaat uit: 
 

 systeemwanden 250 x 100 cm zwart; 

 aluminium staanders, hoogte 250 cm en aluminium plinten, hoogte 10 cm; 

 frieslijst, hoogte 30 cm; 

 friesbelettering op elke frieslijst: firmanaam (zoals doorgegeven op uw inschrijfformulier), 
maximaal 21 tekens; 

 verlichting, 1 spot op rail, 220V, 100W per 3 m2 incl. het stroomverbruik van deze spots; 

Relatiekaarten 

Standbouw, algemene informatie 

Standbouwmogelijkheden 

https://mecc.ungerboeck.com/prod/app85.cshtml?aat=eJXnetbDcAuzwI1FYyodIcOTu4g7S3AsDuSUULI%2b%2fEc%3d
file:///C:/Users/bronckers/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8IHCGYBD/es@mecc.nl
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 stroomaansluiting tot maximaal 2 kW incl. een dubbele wandcontactdoos en het verbruik m.b.t. 
bovengenoemde spots; 

 
Let op: in bovenstaand pakket is er standaard een wandcontactdoos van 1kW voor eigen gebruik 
aanwezig in uw stand. Eventuele verzwaringen of extra aanvragen kunt u via de webshop bestellen.  
 
De prijs van deze basis standbouw bedraagt € 60,00 per m² exclusief BTW en standhuur. Heeft u 
interesse? Neem dan contact op via es@mecc.nl of +31(0)43 38 38 308. 
 
Voorbeeld uniforme standbouw: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professionele verlichting/truss stand 
 
Een alternatieve standbouw mogelijkheid is een truss constructie. Deze optie is uitermate geschikt 
voor het uitlichten en presenteren van: 
 
• Producten 
• Machines 
• Auto’s 
 
Voorbeeld:  
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Ook kan er een truss stand verzorgd worden. 
 
Voorbeeld: 

  
 
Een op maat gemaakte offerte kan worden aangevraagd bij het Exhibitor Services team. 
 

 
Standbouw plaatsen is niet verplicht op InterClassics Maastricht. Mocht u dit wel doen, dient dit aan de 
volgende voorwaarden te voldoen: Uw stand dient aan de voorzijde maar ook aan de achterzijde 
volledig netjes afgewerkt te zijn.  
Brandbare decoratiematerialen, zoals kaasdoek als plafondbespanning of jute als wanddecoratie, 
dienen geïmpregneerd te zijn, geen wanden plaatsen aan een gangpad. De brandweer kan vragen een 
certificaat hiervan te overleggen. 
 

 
De vloerbedekking is inbegrepen voor klassieke automobielen en restauratiebedrijven en private 
oldtimers. Voor oude onderdelen, nieuwe onderdelen en overige producten is het niet verplicht om 
vloerbedekking te leggen. In de Expofoyer (Clubhal) ligt al vaste vloerbedekking. Vloerbedekking ten 
behoeve van tentoonstellingen moet voldoen aan door de brandweer vastgestelde normen, te weten: 
volgens NEN 1775 T1 en volgens NEN-EN 1350 1-1 brandklasse Cfl en rookklasse S1fl. 
 
Indien u uw eigen standbouw verzorgt, dient deze voorzien te zijn van vloerbedekking die voldoet aan 
deze brandweereisen. MECC Maastricht kan dergelijke vloerbedekking tegen een huurbedrag voor u 
verzorgen, voor de mogelijkheden kunt u terecht in de webshop. Let op: u huurt tapijt, dit is geen 
eigendom. 
 
Voor onverhoopt na de expositie op de halvloer achtergelaten plakband van eigen tapijttegels en 
dergelijke, ontvangt de deelnemer een rekening van het schoonmaakbedrijf voor de kosten van het 
verwijderen en reinigen. U kunt dit voorkomen door uitsluitend te werken met glasvezeltape. 
 
Indien u in uw stand voedsel bereidt, dan is vloerbedekking niet toegestaan in verband met de hygiëne. 
De Keuringsdienst van Waren zal hier streng op letten. Vinyl met gelaste naden is wel toegestaan.  
Voor gebruik van een speciale afwijkende vloerbedekking (betontegels, zand, grind en dergelijke) is 
schriftelijk toestemming van de organisatoren nodig. Voordat dergelijke materialen worden 
aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht. 

Eigen standbouw  

Vloerbedekking  

mailto:es@mecc.nl
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4. Webshop 
 

 
Wanneer u extra diensten en/of producten wilt bestellen voor uw beursdeelname, kan dit in de 
speciaal ontworpen InterClassics Maastricht webshop. Vanaf vandaag heeft u toegang tot onze 
webshop, waar u allerlei zaken gemakkelijk en snel kunt bestellen. Tevens vindt u hier uitgebreide 
informatie over standbouw, op- en afbouw en technische gegevens van de locatie. 
 
Inloggen 
Gebruikersnaam: Uw e-mailadres 
Wachtwoord: Indien het de eerste keer is dat u inlogt, klik dan op ‘nog geen wachtwoord of       

wachtwoord vergeten’ en u ontvangt binnen enkele seconden een email met 
daarin uw persoonlijke 5-letterige wachtwoord. 

 

Controleer goed of in de webshop de juiste bedrijfsgegevens vermeld staan. Dit zijn namelijk 
ook meteen uw factuurgegevens. Indien u na ontvangst van de factuur nog wijzigingen wilt 
aanbrengen, worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Hoe vroeger u uw bestellingen plaatst, hoe beter. Houdt er rekening mee dat er tot 3 weken voor 
aanvang van de opbouw sprake is van een vroegboektarief (25% voordeel). Het vroegboektarief 
eindigt op 24 december 2019. Vanaf deze datum is het ook niet meer mogelijk om op rekening te 
bestellen. Bestellingen via de webshop dienen vanaf 24 december 2019 direct betaald te worden 
middels creditcard of Ideal. 
 
Speciale verzoeken kunt u ten alle tijden doen via es@mecc.nl.  
 
Indien u informatie zoekt of een bestelling wilt plaatsen van een product welk u niet in de webshop 
kunt vinden, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 
 
Exhibitor Services MECC  
E: es@mecc.nl 
T: +31 – (0)43 38 38 308 
 

5. Veilig werken 

 
Veilig werken is een belangrijk thema bij MECC Maastricht, niet alleen voor ons maar ook om de 
veiligheid van u, uw werknemers, standbouwers en standhouders te kunnen garanderen. Het MECC 
faciliteert en verzorgt congressen, evenementen, exposities, beurzen, diners en logies. Gedurende het 
gehele jaar is het MECC een volcontinu bedrijf waar een grote diversiteit aan nationale en internationale 
mensen en middelen elkaar kruisen en opvolgen. 
 
Met name de logistiek rondom op- en afbouw van beurzen kenmerkt zich door een dynamisch karakter. 
Dat neemt niet weg dat alle veiligheidsvoorschriften ook in deze fase nageleefd moeten worden om 
ongelukken en incidenten te voorkomen. Standbouwers en leveranciers moeten samen met 
organisatoren, exposanten en MECC-medewerkers tijdens de op- en afbouw hun weg vinden in deze 
complexe werkomgeving. Voor de veiligheidsregels klik hier. 
 
Het handboek Veilig Werken is te vinden op https://www.mecc.nl/nl/exposeren/veilig-werken. Graag 
verzoeken wij u om de link naar het handboek en de link naar de veiligheidsregels aan uw medewerkers 
(en eventueel partijen die door u worden ingehuurd) door te sturen. Voor eventuele vragen kunt u een 
mail sturen naar safety@mecc.nl. 
 
 
 

Bestellingen webshop   

Veiligheidsregels MECC Maastricht   

https://mecc.ungerboeck.com/prod/app85.cshtml?aat=eJXnetbDcAuzwI1FYyodIcOTu4g7S3AsDuSUULI%2b%2fEc%3d
mailto:es@mecc.nl
mailto:es@mecc.nl
https://www.mecc.nl/images/pdf-bestanden/Flyer_veiligheidsregels_NL_EN.pdf
https://www.mecc.nl/nl/exposeren/veilig-werken
mailto:safety@mecc.nl
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6. Algemene informatie 
 

 
Goederen bevinden zich in het tentoonstellingsgebouw of bijbehorende terreinen voor rekening en 
risico van de deelnemer. De organisatoren belasten zich niét met het verzekeren daarvan. De 
organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of 
personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de expositie. Evenmin zijn de 
organisatoren aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door 
de deelnemer of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor vorderingen van derden 
uit deze hoofde. 
 
De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade die door toedoen 
of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan 
goederen van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatoren wordt veroorzaakt. De 
deelnemer vrijwaart de organisatoren voor alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen doen 
gelden. 
 

 
MECC Hotel Services is de officiële housing partner van InterClassics Maastricht. Dankzij onze  
nauwe samenwerking met de hotels in Maastricht en regio kunnen wij u de best beschikbare tarieven 
aanbieden. Als exposant van InterClassics Maastricht 2020 kunt u profiteren van deze speciale 
tarieven. U kunt het handige boekingssysteem gebruiken om snel en eenvoudig een hotel te boeken. 
Boek uw hotel zo snel mogelijk, zodat u verzekerd bent van een geschikte locatie. 
 
Uw voordelen: 
 
• gegarandeerd de beste kamerprijs; 
• reserveer nu, betaal later;  
• gratis annuleren tot 24 uur voor aankomst; 
• géén reserveringskosten. 
 
Boek nu uw hotel hier.  
 
Wilt u een groepsreservering maken (van meer dan 9 kamers) of heeft u een vraag? Neem dan 
contact met ons op via: mhs@mecc.nl of +31 (0)43 38 38 361. 
 
Wij wensen u alvast een prettig verblijf in Maastricht! 
 
MECC Hotel Service Team 
 

 
MECC Maastricht beschikt over een systeem van afvalscheiding. Als deelnemer bent u zelf 
verantwoordelijk voor uw eigen afval. MECC Maastricht kan zorg dragen voor de afvoer van uw afval. 
Hiertoe dient het afval in bij MECC Maastricht afgenomen afvalzakken of containers (te bestellen in de 
webshop) gedeponeerd te zijn en na sluitingstijd van de beurs naast de stand gezet te worden. 
Bovendien dient u het afval gescheiden aan te bieden. 
 
LET OP: afval, dat niet in de door MECC Maastricht verstrekte afvalzakken wordt aangeboden, 
wordt niet afgevoerd na afloop van de beursdag. Chemisch afval kan niet door MECC Maastricht 
worden verwerkt en dient u dus zelf af te voeren. Het na afloop van de beurs op de locatie 
achtergelaten afval zal aan de deelnemer worden doorbelast. 

Aansprakelijkheid MECC Maastricht   

Hotel accommodatie 

Afval 

https://book.passkey.com/gt/217362245?gtid=78bcf7c0d867c7d1b7dc790d79b7cf7b
https://book.passkey.com/gt/217362245?gtid=78bcf7c0d867c7d1b7dc790d79b7cf7b
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In navolging van de Europese tabakswet is sinds 1 juli 2008 ook MECC Maastricht rookvrij. Het 
rookverbod geldt in alle MECC-gebouwen, inclusief kantoren en parkeergarages. Ook tijdens op- en 
afbouw is roken binnen niet toegestaan! 
 
Om rokers te faciliteren heeft MECC Maastricht op verschillende buitenlocaties rookzones gecreëerd. 
Uit de loop van de ingangen zijn rookzuilen geplaatst voor exposanten en bezoekers. Voor MECC-
medewerkers en leveranciers zijn aparte locaties aangewezen. 
 
Wij wijzen u erop dat de overheid boetes oplegt aan personen en organisaties die zich niet aan de wet 
houden. MECC Maastricht is bij overtredingen dus strafbaar. Wij zullen daarom actief toezien op 
naleving van de wet. Daarnaast rekenen wij op uw medewerking bij het naleven en handhaven van de 
wet.  
 

 
Het is niet toegestaan om, buiten uw eigen stand, folders of andere reclame-uitingen uit te delen. Ook 
op de parkeerterreinen van MECC Maastricht is het niet toegestaan folders of andere reclame-
uitingen te verspreiden. 
 

 
Tijdens de openingsuren van de beurs is er een EHBO-post gevestigd in de Westentree. Bij ongevallen 
buiten de openingstijden van de beurs kunt u contact opnemen met de Duty Manager op +31(0)43 383 
83 90. 
 

 
Ondanks de door de organisatie ingehuurde algemene bewaking tijdens opbouw, evenement en 
afbouw, blijft u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw stand en standinrichting. Naast een 
standverzekering kan via MECC Maastricht voor standbewaking worden gezorgd. Aanvragen hiervoor 
kunt u indienen via de webshop.   
Ingediende aanvragen kunnen tot twee weken voor aanvang van het evenement worden geannuleerd; 
afzeggingen na deze termijn zijn niet mogelijk. Tot vier weken voor aanvang van het evenement kunnen 
aanvragen gehonoreerd worden. MECC Maastricht kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
vermissing of beschadiging van uw goederen. 
 

 
Om de veiligheid van uw auto zo goed mogelijk te garanderen, hanteren wij een speciaal uitrij 
systeem. Hieronder de vereiste stappen: 

 Vul uw ID nummer in op de uitrijkaart 

 Vul alle persoonsgegevens in (2 keer) 

 Scheur het onderste deel van de persoonsgegevens af en overhandig dit aan de organisatie 

(informatiebalie) 

 Plak de grote sticker (A) zichtbaar op de voorruit van de auto 

 Plak de kleine sticker (B) in een vakje op de kaart en laat deze kaart bij het naar buiten rijden 

duidelijk zichtbaar zien aan de bewaking 

Rookbeleid 

Uitdelen folders    

EHBO 

Bewaking 

Uitrijden auto’s 
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MECC Maastricht biedt u als organisator gratis basis WIFI aan in zowel het congrescentrum als in het 
hallencomplex. Wenst u gebruik te maken van deze service doorloop dan onderstaande stappen: 
 

 selecteer bij de instellingen op uw apparaat ons gratis netwerk MECC_FREE_WIFI;  

 klik op doorgaan om de voorwaarden te accepteren;  

 de MECC website wordt automatisch geopend, u kunt direct aan de slag! 
 
Ons gratis WIFI netwerk is geschikt voor eenvoudig internetgebruik en emailverkeer. 
De bandbreedte bedraagt maximaal 2 mbps per client. Idle time 60 minuten en er is geen dekkings- 
en verbindingsgarantie. 
 
Disclaimer 
MECC Maastricht biedt met deze voorziening draadloos internet aan als service voor organisaties en 
bezoekers en garandeert niet dat het gebruik van de draadloze verbinding veilig is of dat de privacy 
van gebruikers kan worden beschermd. Gebruik van dit draadloze netwerk geschiedt volledig voor 
risico van de gebruiker. MECC Maastricht is niet aansprakelijk voor verlies van informatie of voor 
schade of letsel als gevolg van het gebruik van de draadloze verbinding. Wij adviseren u om gebruik 
te maken van een VPN als u verbinding maakt met het internet via openbare WIFI netwerken en om 
regelmatig uw wachtwoorden te wijzigen. 
 
Onderstaande kenmerken zijn van toepassing bij het gratis MECC WIFI. 
 
SSID:   MECC_FREE_WIFI  

Zonder wachtwoord 
 

 
Het gebruik van de toiletten in MECC Maastricht is tijdens InterClassics Maastricht 2020 gratis. 
 

 
Er is een garderobe in de entree van het MECC Maastricht aanwezig. Kosten hiervoor bedragen € 2,00 
per op te hangen item. 

 

 
Het parkeertarief bij MECC Maastricht bedraagt €12,39 (exclusief BTW) per dag. Speciaal voor 
deelnemers zijn parkeerabonnementen te koop. De prijs van een parkeerabonnement is €49,56 excl. 
BTW en is geldig tijdens de opbouwdagen voor de beurs, de beursdagen zelf en de afbouwdag na de 
beurs. De parkeerabonnementen zijn te bestellen in de webshop. Deze liggen vanaf de eerste 
opbouwdag voor u klaar bij de Exhibitor Services desk in de hoofdentree. Extra parkeerkaarten of 
parkeerabonnementen zijn tevens hier verkrijgbaar.   
 
Een parkeerabonnement is een betaalmiddel en geeft geen recht op een parkeerplaats. MECC 
Maastricht aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor diefstal of schade op of in de parkeerfaciliteiten 
gepleegd c.q. ontstaan. Eenmaal gekochte abonnementen worden niet teruggenomen. 
 
Bovenstaande prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.  
 
 
 
 

MECC Wifi 

Toiletten  

Garderobe 

Parkeren tijdens beurs  



- Alle in dit handboek genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
- Het Algemeen Reglement voor deelname aan, door, of in samenwerking met MECC Maastricht georganiseerde beurzen en tentoon-

stellingen, waarvan u via de achterzijde van uw inschrijfformulier een uittreksel hebt ontvangen, kunt u gratis opvragen bij de 
beursorganisatie.   
 
Pagina 13  

 

 
Op de beursvloer zullen op de eerste plaats zaken worden gedaan. Dit is onmogelijk als men elkaars 
woorden niet meer kan verstaan door demonstraties van de buurman.  
 
Wij verzoeken alle standhouders dringend rekening te houden met de mede-exposanten. Er zullen op 
de beursvloer metingen gedaan worden zodat we snel de decibelnormen kunnen vaststellen. De 
organisatie zal streng optreden tegen “decibelovertreders”. 
 

 
Op de laatste opbouwdag (donderdag) zijn de beurshallen niet meer toegankelijk voor (vracht)auto's in 
verband met het opwarmen van de hallen.  
Tijdens de overige opbouwdagen kunt u de beursvloer wel betreden met kleine vervoersmiddelen, de 
organisatie houdt zich het recht voor om, in geval van noodzaak, voertuigen te weigeren. Dit in verband 
met beschadigingen.  
 
Vanaf het tijdstip dat de hallen worden verwarmd, donderdag 07.00 uur, zal één loopdeur van een poort 
geopend blijven voor het leveren van goederen (handbagage). Vóór de Hoofdentree van MECC 
Maastricht is laden en lossen niet toegestaan. De toegang tot de Hoofdentree moet altijd vrij blijven 
voor nooddiensten. 
 
In verband met de InterClassics Preview Night dienen alle standhouders van de Zuidhal hun 
stand klaar te hebben op woensdag 15 januari om 16:00 uur. 
 
Tijdens bovengenoemde opbouwdagen is de door u aangevraagde stroomvoorziening nog niet in 
werking gesteld. Deze gaat in werking op de laatste opbouwdag. Tijdens de opbouwdagen is 
slechts stroom te verkrijgen vanuit de stopcontacten bij de brandhaspels. Wenst u hiervan af te 
wijken, dan dient u opbouw- en/of afbouwstroom aan te vragen via de webshop. 
 

7. MECC en Duurzaamheid  

 
In de rijke historie van MECC Maastricht zijn zakelijke beslissingen nooit op puur 
bedrijfseconomische gronden genomen. Het maatschappelijke belang voor de stad en de regio is 
altijd nadrukkelijk meegewogen. In deze tijd van duurzame investeren in de toekomst spelen ook 
sociale en ecologische overwegingen een belangrijke rol. MECC Maastricht heeft deze 
uitgangspunten vertaald naar een actueel MVO-beleid. 
 
Binnen, rondom en betrokken MECC 
MECC Maastricht definieert MVO voor haar eigen bedrijfsvoering als ‘het nemen van zakelijke 
besluiten op basis van een goede balans tussen economische, sociale en ecologische aspecten’. Met 
deze balans als uitgangspunt zijn concrete projecten en doelen geformuleerd die plaatsvinden binnen 
MECC Maastricht, rondom MECC Maastricht of die de maatschappelijke betrokkenheid van MECC 
Maastricht benadrukken. 
 

 
MECC Maastricht is in het bezit van het Green Key keurmerk niveau Goud. 
Het hoogst haalbare niveau binnen het internationale keurmerk dat staat voor een duurzame 
bedrijfsvoering in de hospitality branche. Hiermee wordt wederom bevestigd dat MECC Maastricht in 
haar bedrijfsvoering optimaal rekening houdt met de gevolgen van haar handelen voor People, Planet 
& Profit, zonder dat dit ten koste gaat van comfort en kwaliteit. 
 

Geluidsbeleid “Minder geluid is noodzaak!”  

Opwarmen van de hallen 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door MECC Maastricht  

Green Key  
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Exposanten willen wij betrekken bij onze visie over duurzaamheid en bewust maken van duurzame 
mogelijkheden voor een evenement en/of beursdeelname. Duurzaamheid verminderd het energie, 
water en gasverbruik, beperkt de afvalproductie en draagt dus bij aan een beter milieu. 
 
MECC Maastricht maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen. Dit verwerken wij ook in 
de (standaard) uniforme standbouw, wij willen u dan ook vragen om hier binnen uw eigen 
beursdeelname ook eens over na te denken. Hieronder treft u een aantal ideeën over duurzaamheid 
aan. 
 

 
In het kader van het recentelijk behaald Green Key Label Gold hanteert MECC Maastricht per  
1 januari 2011 een hernieuwd systeem van afvalscheiding middels het ‘De vervuiler betaalt’ principe. 
Het afval dat geproduceerd wordt bij de op- en afbouw en tevens gedurende het evenement dient 
geheel ten koste van de vervuiler verwijderd te worden. De milieucoördinator zal u op de hoogte stellen 
van de nieuwe werking van dit systeem en zal dan ook voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor 
het goed ten uitvoer brengen van het systeem. Wanneer u de aanwijzingen van de milieucoördinator 
niet in acht neemt zal deze u hierop aanspreken en anticiperen. Wordt uw afval hierna door MECC 
Maastricht afgevoerd, dan worden de kosten doorbelast aan de standhouder, inclusief een toeslag 
van circa 50% bovenop het normale tarief. 
U kunt containers huren en afvalzakken kopen via de webshop. Deze worden door MECC Maastricht 
afgevoerd. 
 

 
Brochures/flyers of overige gedrukte reclame-uitingen mogen alleen in de stand uitgedeeld worden. 
Drukwerk kan gedrukt worden op gerecycled papier met duurzame inkt. Maak bij het inkopen van 
overige merchandising een bewuste keuze, door de gehele productlevenscyclus van begin tot eind te 
onderzoeken en daarbij de balans tussen People, Planet en Profit in acht te nemen. 

 

Duurzame standbouw 
Voor het bouwen van de beursstand kan gebruik gemaakt worden van duurzame materialen zoals: 

 Houtbouwwanden 

 voorgestoffeerde houtbouwwanden 

 systeembouwwanden 

 trussconstructie 

 herbruikbare en/of hernieuwbare materialen 

 hergebruiken van eerder gebouwde beursstands tijdens andere evenementen 

 minder milieubelastende verven die voorzien zijn van een keurmerk  
 
Duurzame vloerbedekking 
Denk aan het hergebruiken van uw vloerbedekking (bv. Tapijttegels) of maak gebruik van duurzaam 
geproduceerde vloerbedekking. 
 

 
Voor een bijzondere sfeer in de beursstand en/of voor het aanstralen van de producten is er ook 
energie efficiënte verlichting mogelijk. Onder energie-efficiënte verlichting valt PL,TL,SL en LED 
verlichting . Halogeenverlichting en gloeilampen voldoen hier niet aan.  
 
 
 

Milieu coördinator 

Duurzaam drukwerk en Merchandising 

Materiaal beursstand 

Verlichting beursstand 


