Factsheet EUROSPOOR2018-JBU, hallen 2, 3 & 4
STANDOPBOUW
Donderdag 8 nov.
Vrijdag
9 nov.

: 10.00 tot 20.00 uur.
: 06.30 tot 07.30 uur toegang met uw voertuig; opbouw tot 10.00 uur

Haldeuren

: Hal 2: deur 307 alleen op donderdag, u volgt route 300
: Hal 3: deur 207, u volgt route 200
: Hal 4: deur 205, 303, u volgt route 200

Laden en lossen

: 2 Uur. Na laden en lossen en gedurende de beursdagen parkeert u op
een van de parkeerterreinen of bedrijventerreinen. Zie bijlage 3.
De op-/afbouwpassen zijn alleen geldig op donderdag de hele dag èn
zondag na 17.00 uur. Op vrijdagochtend om 07.30 uur dienen alle
voertuigen uit de hallen te zijn.

DEELNEMERSINGANG ZATERDAG- EN ZONDAGOCHTEND
Toegang op zaterdag en zondag vanaf 08.45 uur (Pascontrole al vanaf
08.00 uur). Looproute: zie bijlage 1.
OPENINGSTIJDEN EUROSPOOR2018
Vrijdag
9 november
Zaterdag 10 november
Zondag 11 november

: 10.00 - 18.00 uur
: 09.30 - 17.30 uur
: 09.30 - 17.00 uur

ALLE DEELNEMERS DIENEN UIT DE HALLEN TE ZIJN OP
Donderdag
8 november :
om
Vrijdag
9 november :
om
Zaterdag
10 november :
om
Zondag
11 november :
om

Afval:

20.00 uur
18.15 uur
17.45 uur
22.00 uur

Vergeet niet om uw afval elke avond mee naar huis te nemen, dus zorgt u er svp
voor dat u vuilniszakken meeneemt. Voor achtergelaten afval moet worden betaald.

STANDAFBOUW: Op zondag om17.15 worden de kleine deuren geopend en om uiterlijk 17.30
de grote laaddeuren. Het is niet toegestaan zelf de deuren te openen (alarm). Standafbouw
zondag 11 november vanaf 17.00 uur tot 22.00 uur. Maandag is er geen afbouwmogelijkheid.
Belangrijke telefoonnummers:
Managementkantoor EUROSPOOR
: (030) 295 5769
EUROSPOOR mobiel
: 0651 – 343374
Eerste hulp (EHBO)
: (030) 295 5349 / 5333
Ingeval van alarm
: (030) 295 5666
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het manangementkantoor bevindt zich in hal 3, naast de infobalie.
- Roken is binnen niet toegestaan, er zijn vlak buiten de hallen mogelijkheden geschapen - Bij de op-/afbouw en tijdens de beurs wordt in uw en ons belang niemand zonder deelnemerskaart binnen gelaten. Vergeet u dus niet deze kaart zichtbaar te dragen! - Het is niet toegestaan tijdens de opening van de beurs goederen aan of af te (laten) voeren - Geen huisdieren in de hallen, ook niet tijdens de op- en afbouw –

