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Informatie voor standbouwers 
 

Locatie 
CUE2018 vindt plaats in Hal 1 van Rotterdam Ahoy. 
U kunt de organisatie vinden in de Infostand direct bij de entree van de beurs (stand 110). 
 
 
Organisatie 
CUE2018 wordt georganiseerd in opdracht van het bestuur van de Stichting Vakbeurs Theatertechniek door: 

Rotterdam Ahoy 
Ahoy-weg 10 
3084 BA ROTTERDAM 
 
Postbus 5106 
3008 AC ROTTERDAM 

Contactpersoon: Janine van der Jagt 
Tel.: +31 (0)10 - 293 31 33 
E-mail: info@cue.nl 

 
Beursdagen 
Maandag 15 tot en met woensdag 17 januari 2018 
 
 
Opbouw 
Riggen: 
Donderdag 11 januari van 14.00 tot 20.00 uur 

Eigen standbouw en grote en/of zware goederen: 
Vrijdag 12 januari van 08.00 tot 22.00 uur 

Alle exposanten (eigen bouw en inrichten standaard stands): 
Zaterdag 13 januari van 08.00 tot 22.00 uur 
Zondag 14 januari van 08.00 tot 20.00 uur 

Alle stands dienen op maandag 15 januari om 09.00 uur volledig te zijn ingericht. Behoudens schriftelijke 
toestemming van de organisatie mogen na deze datum en genoemd tijdstip geen standbouwactiviteiten meer 
plaatsvinden. Bij overschrijding van de opbouwperiode kan de organisatie, zonder enige aansprakelijkheid, 
goederen weigeren. 

Het plaatsen van grote en/of zware goederen op stands is alleen mogelijk op vrijdag 15 januari. 
Er zijn zeven transportdeuren in Hal 1 (5.70 meter hoog en 5.40 meter breed). Het is niet toegestaan met 
(vracht)auto's de hal in te rijden, niet bij de opbouw en niet bij de afbouw. Zorgt u daarom voor voldoende 
eigen transportmiddelen voor het vervoeren van uw eigen materialen (let op: diesel aangedreven voertuigen 
zijn niet toegestaan). 
 
De organisatie stelt tijdens de opbouw een Knik-Telescoophoogwerker en vorkheftruck ter beschikking. 
Wanneer u hier gebruik van wilt maken, mag u zich bij aankomst te melden in de Infostand (stand 110). Echter 
heeft de ervaring de afgelopen jaren geleerd dat de sleutels van exposant/ standbouwer tot 
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exposant/standbouwer worden overgedragen, dus u kunt het ook onderling 
afstemmen. 
In ieder geval mag u de transportmiddelen maximaal één 
uur gebruiken. Indien u deze transportmiddelen langer nodig heeft, dient u 
hierin zelf te voorzien. Chauffeurs dienen gecertificeerd te zijn en zijn 
aansprakelijk voor eventuele schades. 

Er mogen GEEN goederen worden aangevoerd tijdens de openingstijden van CUE2018. 

 
Opbergruimte in de hal 
Sinds CUE2016 is de beurs dermate gegroeid dat er geen opslagruimte voor exposanten meer beschikbaar is in 
de hal. U wordt daarom vriendelijk doch dringend verzocht uw materialen mee te nemen of opslagruime te 
regelen via de beursexpediteur CEVA: 010-293 3526 of ahoy@cevalogistics.com 

 
Afbouw 
Woensdag 17 januari: 17.00 - 24.00 uur 
Donderdag 18 januari: 08.00 - 18.00 uur 

Na afloop van de beurs wordt onmiddellijk aangevangen met het vrijmaken van de gangpaden en andere 
werkzaamheden ten behoeve van een snelle afvoer. 
Dozen en kisten mogen pas in de gangpaden worden geplaatst nadat de vloerbedekking is verwijderd. 
De transportdeuren blijven op 17 januari gesloten totdat de vloerbedekking ervoor verwijderd is. Deze zullen 
tussen 18.00 en 18.30 uur open gaan. Tot die tijd kan gebruikt worden van de mandeuren.  

De hallen moeten op 18 januari om 18.00 uur leeg zijn, met inbegrip van afval en grof vuil. Indien dit niet het 
geval is, kan op last van de organisatie, maar voor rekening en risico van de exposant worden overgegaan tot 
tijdelijke opslag of afvoer. Ook afval dat de normale proporties te buiten gaat, wordt voor rekening van de 
exposant verwijderd. 

Ter voorkoming van diefstal wordt u geadviseerd waardevolle goederen niet onbeheerd op de stand achter te 
laten. 

 
Instructies voor eigen standbouw 
Standbouwers dienen rekening  te houden met de volgende zaken: 
 
- Bouwhoogte en afwijkingen 
De standaardbouwhoogte van stands op deze beurs bedraagt 2,50 meter. De maximale bouwhoogte van 
stands is 8 meter. De hoogte van Hal 1 van Ahoy is 19 meter. De hoogte tot onderkant spant is 11,90 meter. Zie 
ook het document met rigging-voorwaarden wat u ook op de website van CUE kunt vinden. Etagestands zijn 
uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Exposanten/ standbouwers dienen vóór 1 december 2017 aan de organisatie een beschrijving in te 
dienen waarin aangegeven de wanden, hoogte en afwerking van de stand.  

In geval van een tussen-, hoek-, of kopstand dient u net afgewerkte scheidingswanden van 2,50 meter hoog te 
plaatsen. Het aantal te plaatsen wanden is afhankelijk van het type stand.  
Op de eerste meter van de zij- en/of achterwand mag niet hoger dan 2,50 meter worden gebouwd. Dit geldt 
ook voor eventuele hangende (reclame)objecten en truss-constructies boven de stand. Ook deze dienen 
minimaal 1 meter van de aangrenzende stands verwijderd te blijven.  

Wilt u van bovenstaande afwijken (bouwhoogte van de wanden en/ of hoge objecten binnen 1 meter van de 
zijwand), vraagt u dan eerst schriftelijk toestemming aan de exposanten van aangrenzende stands en stuur dit 
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samen met het standontwerp ter goedkeuring vóór 17 november aan de 
organisatie (info@cue.nl). Indien u goedkeuring krijgt, dient u de zichtbare 
achterzijden van wanden boven de standaard bouwhoogte netjes af te 
werken.  

- Bouwvoorwaarden 
De wanden of poten van stands moeten binnen de gehuurde standruimte blijven. Op last van de brandweer 
mag niets in de gangpaden staan en/of boven de gangpaden (over)hangen. Ook mogen er geen losse objecten 
buiten de standruimte geplaatst worden. Om de totale professionele uitstraling van de beurs te kunnen 
waarborgen heeft de organisatie het recht zich verhinderende standbouwonderdelen te verbieden. 
  
- Vloerbelasting 
In Hal 1 bedraagt de vloerbelasting 2500 kg/m². 
Op sommige locaties kunnen zwaardere gewichten worden geplaatst. U kunt hieromtrent contact opnemen 
met de organisatie. 
 
- Tapijt 
In Hal 1 wordt standaard in iedere stand antraciet tapijt gelegd. Mocht u geen gebruik willen maken van dit 

standaard tapijt, laat dit dan voor 1 december 2017 weten door een e-mail te sturen aan info@cue.nl.   

- Tape 
Verzorgt u zelf het tapijt op de stand, zorgt u er dan voor dat dit wordt bevestigd met tape die achteraf goed te 
verwijderen is en geen resten achterlaat. Indien er extra schoonmaakkosten voortvloeien uit het achterlaten 
van taperesten, dan worden deze aan de exposant doorberekend. 

- Elektriciteit en verlichting 
Wanneer u zelf uw standbouw verzorgt, dient u de stroomaansluiting rechtstreeks te bestellen bij en de kosten 
te voldoen aan de firma Van der Veen event engineering. Let er hierbij op dat de halverlichting tijdens de 
beursdagen is uitgeschakeld en zorg dus ook zelf voor voldoende standverlichting. 

Zie voor overige voorschriften het hoofdstuk ‘Richtlijnen’ in het digitale handboek. 

 
Stand typen 
Eilandstand: 
Deze is aan vier gangpaden gelegen en kent geen achter- en zij- of buitenwanden. 

Elke zijde moet voor minimaal 75% open blijven. Afwijkingen ter beoordeling van de organisatie. 
 
Kopstand: 
Aan drie zijden dienen de gangpaden voor minimaal 75% open te blijven. 
Exposanten zijn verplicht één zelfdragende achterwand te verzorgen. Standaardhoogte van deze achterwand 
bedraagt 2,50 meter. 
 
Hoekstand: 
Aan twee zijden dienen de gangpaden voor minimaal 75% open te blijven. 
Exposanten zijn verplicht één zijwand en één zelfdragende achterwand te verzorgen. De standaardhoogte van 
deze achter- en zijwand bedraagt 2,50 meter. 
 
Tussenstand:  
Aan één zijde bevindt zich het gangpad. Exposanten zijn verplicht één zelfdragende achterwand en twee 
zijwanden te verzorgen. De standaardhoogte van deze wanden bedraagt 2,50 meter. 
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Leveranciers: 
Alle bestellingen dienen via het handboek van de exposant besteld te 
worden (de inlogcodes kunt u bij uw klant opvragen). Voor specifieke 
afstemming of vragen kunt u met de leveranciers contact opnemen.: 
 
-Ophangpunten, elektra en AV:  Van der Veen event engineering, 070-3679797 of 
 info@vanderveen-ee.nl 
-Wateraansluitingen: D. van der Laan BV, 0180-558022 of info@laanbv.nl 
-Heftruck, transport en opslag: Ceva Showfreight, 010-2933526 of ahoy@cevalogistics.com  
 

Parkeren 
Tijdens de opbouwdagen kunnen u en uw leveranciers gratis parkeren op het expeditieterrein van Hal 1 (P4). 
Bij de ingang van het expeditieterrein (hek 2, zie onderstaande plattegrond) dient u zich te melden, waarna u 
door één van de parkeermedewerkers wordt verwezen naar de juiste transportdeur en een beschikbare 
parkeerplaats. 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend (vracht)auto's en/of trailers/aanhangwagens na de opbouw van het 
expeditieterrein te verwijderen, tijdens de beurs kan hier NIET geparkeerd worden.  
Indien u na de opbouw uw vrachtwagen en/of trailer/aanhangwagen toch in de buurt van Ahoy wilt laten 
staan, dan kunt u het beste kijken op de website www.truckparkingrotterdam.nl. 

(Vracht)auto's die speciaal voor de afbouw komen worden op woensdag 17 januari vanaf 18.30 uur opgelijnd 
langs de Ahoy-weg en deze worden via hek 2 het expeditieterrein opgelaten zodra er plaats is. (Vracht) auto's 
die voor 18.30 uur arriveren, worden verwezen naar de Truckparking in de Waalhaven. 
 
 
Brandhaspels 
Water uit de brandhaspels mag in geen geval worden benut, uitgezonderd blusdoeleinden. Indien men het 
zegel van de brandhaspel in andere gevallen dan blusdoeleinden verbreekt, dan zijn wij genoodzaakt de kosten 
voor het verbreken van de zegel, t.w. € 150,00, door te berekenen aan de exposant. 
 
 
Horeca 
Gedurende de opbouw kunt u terecht bij het beursbuffet Sandwiches & More in Hal 1: 
Vrijdag 12 januari             11.00 - 15.00 uur 
Zaterdag 13 januari          11.00 - 15.00 uur 
Zondag 14 januari            11.00 - 15.00 uur 

Tevens staat er bij de entree van Hal 1 een koffie- en thee apparaat en een watercooler waarvan u gebruik kunt 
maken. Dit wordt u aangeboden door het bestuur van CUE. 

Tijdens de afbouw wordt NIET voorzien in horecafaciliteiten. In de Plaza van Ahoy kunt u terecht bij de 
automatenwand. 
 
 
Afval 
Ahoy Rotterdam voert een actief beleid om haar afval te reduceren. Standbouwer en/of deelnemer is zelf 
verantwoordelijk voor het afval dat zij veroorzaken.  
Indien het niet mogelijk is om het afval zelf af te voeren, kan de standbouwer/ deelnemer een container huren 
via de organisatie. Tevens is men verplicht om afval te scheiden in  de volgende stromen; papier/karton, hout, 
restafval. Klein Chemisch Afval (KCA) dient te allen tijde zelf meegenomen te worden. Achtergebleven afval 
wordt op kosten van de deelnemer verwijderd.  
 

mailto:info@vanderveen-ee.nl
mailto:info@laanbv.nl
mailto:ahoy@cevalogistics.com

