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NSTT No-Dig Event 2019 
ZIEN – KENNEN – BELEVEN 

 
Op 9 en 10 oktober 2019 opent het NSTT No-Dig Event haar deuren voor de zesde editie van de grootste 
vakbeurs op het gebied van sleufloze technieken in de Benelux.  
Het Event vindt wederom plaats in Hart van Holland, Nijkerk. Net boven Amersfoort: centraal gelegen en 
makkelijk te bereiken met ruime parkeerplaatsen en een restaurant plus hotel op het terrein. 
 
Het Event bestaat in 2019 uit  

• Een extra ruime vakbeurs, verdeeld over twee hallen 

• Een uitgelezen kennisprogramma in 2 inlooptheaters met meer dan 20 lezingen 

• Live-demonstraties op het buitenterrein 

• Zelf actief deelnemen aan een HDD-boring 
  
Het Event biedt standhouders in 2019 

• Direct contact met meer dan 1200 professionele bezoekers van de beurs, waaronder gemeenten, 
netbeheerders, ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers en leveranciers 

• Mogelijkheid tot het geven van een lezing of een live-demonstratie op het buitenterrein 

• Exposure op alle uitingen van het event, nadat u zich heeft ingeschreven 

• Aandacht vooraf, tijdens en na afloop van het event in de diverse vakbladen en op de sociale media. 
 

Voor bezoekers en standhouders is dit NSTT No-Dig Event 2019 een uitgelezen kans om up-to-date te 
worden geïnformeerd over de positieve invloed van sleufloze technieken op duurzaamheid, minder overlast 
en economische voordelen, alsmede de niet te onderschatten rol om een geslaagde uitvoering van de 
gewenste energietransitie tot stand te brengen.  

Natuurlijk mag uw bedrijf niet ontbreken als exposant! 

In dit exposantenhandboek vindt u alle informatie die u nodig hebt. Op www.no-dig-event.nl/exposanten 
vindt u de meest actuele versie van het handboek. 

Hebt u toch nog een vraag? Stuur dan een e-mail aan info@no-dig-event.nl of neem contact op met onze 
projectleider Connie van der Meer: 06 - 20 70 58 09. 

Graag tot ziens op 9 en 10 oktober 2019 in Hart van Holland! 

Het NSTT No-Dig Event wordt in 2019 voor de zesde maal georganiseerd door de NSTT. 
 
De NSTT is de Nederlandse vereniging voor sleufloze technieken en toepassingen. Met meer dan 
200 bedrijven, overheden en personen werken wij samen aan een ondergrondse infrastructuur 
zonder hinder. 
 
Zie voor meer informatie www.nstt.nl  
 
 

 

http://www.no-dig-event.nl/
mailto:info@no-dig-event.nl
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1. Locatie 

Hart van Holland, Berencamperweg 4, 3861 MC te Nijkerk.  

De evenementenlocatie Hart van Holland ligt centraal gelegen in Nederland nabij Amersfoort aan de 
A28.Ze beschikt over ruime beurshallen (in de Loods), een aantrekkelijk buitenterrein, het Hart van Holland 
als congreslocatie en een hotel. 

Op onderstaande plattegrond is te zien hoe het NSTT No-Dig Event over het terrein is verdeeld. Twee 
inlooptheaters geïntegreerd op de beursvloer - buitenterrein voor boor en live demo's en natuurlijk de het 
hotel-restaurant (Ampt van Nijkerk) voor bijvoorbeeld uw beursbemensing en uw gasten. Uiteraard is er 
ook een ruim parkeerterrein en – voor uw gasten met het openbaar vervoer – een pendeldienst met het 
station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Bereikbaarheid 

De locatie Hart van Holland is centraal in Nederland gelegen en zowel met eigen vervoer als met openbaar 
vervoer goed te bereiken. 

 
Met de auto 
Vanuit Amsterdam (A1) en Utrecht (A28): 
Vanaf knooppunt Hoevelaken richting Zwolle (A28) neemt u afrit 9, Nijkerk. Bij de verkeerslichten rechtsaf 
richting Nijkerk/Putten. Weg volgen, na ca 900 m. vindt u het Hart van Holland aan uw rechterhand. 

 
Vanuit Zwolle (A28): 
Neem afrit 9, Nijkerk. Bij de verkeerslichten linksaf richting Nijkerk/Putten. Weg volgen, na ca. 1 kilometer 
vindt u het Hart van Holland aan uw rechterhand. 
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Voor laden en lossen 
Adres: De Loods, Gildenstraat 15, 3861 RG Nijkerk. Roldeur 3 en 4. 
Vanaf de A28 afrit 9, Nijkerk. Berencamperweg. Tweede afslag rechts: Ambachtsstraat. Na 380 meter links 
afslaan naar de Gildenstraat.  

 
Parkeren 
Parkeren is gratis voor alle bezoekers.  

 
Openbaar vervoer: 
Het NS station Nijkerk is te bereiken met de stoptrein vanaf Amersfoort en Zwolle (2x per uur, beide 
richtingen).  
Tussen het station en Hart van Holland rijden op 9 en 10 oktober gratis pendelbussen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Openingstijden, op- en afbouwtijden 

 
Openingstijden publiek:  
Woensdag  09 oktober 2019 van 10.00 – 18.00 uur   
Donderdag 10 oktober 2019 van 10.00 – 18.00 uur   
 
Opbouwtijd: 
Op dinsdag 8 oktober 2019 van 8.00 – 22.00 uur: opbouwen ‘eigen standbouw’-stands en `demo-stands` 
en gelegenheid om standaard stands in te ruimen.  
 
Afbouwtijd: 
Uitruimen standaard stands: donderdag 10 oktober van 18.00 – 19.00 uur 
Afbouw eigen standbouw en standaard standbouw: donderdag 10 oktober van 18.00 – 22.00 uur 
NB: het eerder afbouwen en of uitruimen van stands dan 18.00 uur is niet toegestaan. 



 
Exposantenhandboek     
NSTT No-Dig Event  
9 en 10 oktober 2019                                            

 
 

 

Versie 1.2 6 
 
 
 

2. Mogelijkheden 

2.1. Stands 

Naar aanleiding van de beursevaluatie 2017, is er in 2019 geen ruimte voor buitenstands opgenomen. Wel 
kunnen bedrijven die demonstraties op het boorterrein naast de beurshal 
geven, aldaar een (beperkte) stand nemen.  
 
De stands staan verspreid over twee hallen. Hierbij zijn de volgende 
mogelijkheden: 

• Standaardstand van 8m² (4 meter breed, 2 meter diep)  

• Standaardstand 16 m² (4 meter breed x 4 meter diep)  

• Standaardstand 32 m² (8 meter breed, 4 meter diep) 

• Eigen standbouw 48m² (8 meter breed, 6 meter diep) 

• Demonstratiestands voor demo materiaal en/of materieel 50m² (5 meter breed, 10 meter diep)  
Geen eigen standbouw toegestaan.  

• Buitenstand op demonstratieterrein  
Alleen in combinatie met live-demonstratie; locatie en afmeting in overleg. 

De standaardstandbouw wordt aangeboden inclusief tapijt, standaardmeubilair, frieslijst, twee (bij een 
hoekstand) of drie (bij een tussenstand) dichte wanden en elektra (220 V/ 3 kW). 

2.2. Eigen standbouw 

De eigen standbouw dient te voldoen aan de volgende voorwaarden 

• Exposanten die een standruimte van 48 m² of 50 m² huren, dienen uiterlijk 13 augustus 2019 een 
bouwtekening met een specificatie van de gebruikte materialen in te dienen bij de organisatie. 

• Indien gewenst brengen wij u in contact met een standbouwer. Neem daarvoor contact op met de 
organisatie via info@no-dig-event.nl . 

• Voor het uitladen van (zwaar) materieel dient u zelf te beschikken over een passende kraan. 

• Voor het inrijden van (zwaar) materieel tot maximaal 3000 kg is – op aanvraag - een heftruck 
beschikbaar. U dient hiervoor van te voren een formulier ‘aanvraag heftruck’ te downloaden via de 
website in te sturen naar info@no-dig-event.nl  Het is niet mogelijk om dit op de dag zelf te regelen.  

• Wilt u materieel inrijden dat zwaarder is dan 3000 kg, dan dient u zelf voor een heftruck te zorgen. 
Hierover dient u van te voren overleg te voeren met de organisatie. 

• De organisatie heeft het recht om dwingende aanwijzingen te geven over opbouw van een stand en de 
daarbij gebruikte materialen.  

• De organisatie heeft het recht om het inrijden van materieel te weigeren als dit te zwaar is of als 
hiervoor geen passend vervoer beschikbaar is. 

• De organisatie heeft het recht om het inrijden van materieel te weigeren als dit gevaar oplevert voor de 
chauffeur, het personeel of andere aanwezigen op de beursvloer. 

• De zelf te bouwen stands dienen aan de achterzijde netjes afgewerkt te zijn. Plaatsing van bijzondere 
zaken als tenten, kramen etc. alleen in overleg met de locatie.  

• Er is geen mogelijkheid om materialen achter te laten of op een later tijdstip op te halen zonder overleg 
met de locatie vooraf. 

2.3. Demonstratiestands voor materiaal en/of materieel (extra toelichting) 

Deze stands zijn gesitueerd in hal 2 in het midden van de beursvloer en . 
Deze stands zijn bedoeld voor het tentoonstellen van groot materiaal of materieel. 
De stands worden door de organisatie afgescheiden d.m.v. lage beplanting of schotten, max 1,5 m hoog. 
 
De demonstratiestands dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden 

• Exposanten die een demonstratiestand huren, dienen uiterlijk 17 augustus 2019 bij de organisatie de 
volgende zaken aan te leveren: 

o de gewenste afmetingen van het materieel aan te geven, met een maximum van  5 bij 10m. 
o indien van toepassing: specificatie materieel en afmetingen materieel (lengte, breedte, hoogte, 

gewicht) 

• Alleen voertuigen die op alle Nederlandse wegen zijn toegestaan mogen worden geplaatst 

• Voor het uitladen van (zwaar) materieel dient u zelf te beschikken over een passende kraan.  

mailto:info@no-dig-event.nl
mailto:info@no-dig-event.nl
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• De organisatie heeft het recht om dwingende aanwijzingen te geven over opbouw van een stand en de 
daarbij gebruikte materialen.  

• De organisatie heeft het recht om materieel te weigeren als dit te zwaar is of als hiervoor geen 
passend vervoer beschikbaar is. 

• De organisatie heeft het recht om het plaatsen van materieel te weigeren als dit gevaar oplevert voor 
de chauffeur, het personeel of andere aanwezigen op de locatie. 

• De demonstratiestands worden door de organisatie fysiek van andere stands afgescheiden. Zij mogen 
daarom geen zijwanden of achterwanden hebben 

• Materieel/materiaal in de demonstratiestand (binnen) mag geen overlast (geluid, geur) veroorzaken 
voor bezoekers en andere standhouders. Tevens mag het, ivm veiligheid, geen draaiende delen 
bevatten. 

• Plaatsing van bijzondere zaken als tenten, kramen etc. alleen in overleg met de locatie. 

• Schade aan de locatie, het materieel of materiaal is geheel voor eigen risico. 

• Als u vooraf de locatie wilt bekijken verzoeken wij u daarvoor een afspraak te maken met Chris Jepkes, 
Hart van Holland. Chris.jepkes@hartvanholland.nl.  

2.4. Plattegrond 

U vindt de meest recente Plattegrond op onze website. 

2.5. Kennisprogramma 

Het kennisprogramma wordt gehouden in de inlooptheaters. Deze 
geluidsdichte inlooptheaters bevinden zich op de beursvloer.  
 
Presentaties in de inlooptheaters worden gehouden op uitnodiging van de 
organisatie of door exposanten.  
Exposanten die gebruik willen maken van deze (gratis) mogelijkheid, 
moeten zich hiervoor uiterlijk 1 juni 2019 aanmelden bij de organisatie.  
De voorwaarden worden bekend gemaakt via de website. 

2.6. Live-demonstraties 

De live-demonstraties vormen een onderdeel van het belevingsprogramma. Deze vinden plaats op het 
demonstratieterrein naast de beurshal.  
 
Live-demonstraties worden gehouden op uitnodiging van de organisatie of door exposanten.  
Exposanten die gebruik willen maken van deze (gratis) mogelijkheid, moeten zich hiervoor uiterlijk 1 juni 
2019 aanmelden bij de organisatie. In verband met de beschikbare ruimte zijn live-demonstraties altijd in 
overleg met de organisatie. Afhankelijk van het aantal live-demonstraties worden deze door de organisatie 
op vaste tijden geprogrammeerd. Dit geschiedt in overleg met de demonstratie-gevers. De voorwaarden 
worden bekend gemaakt via de website. 

https://www.nstt.nl/download/type/document/id/142
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3. Faciliteiten 

3.1. Faciliteiten 

Toegangskaarten zijn gratis beschikbaar voor alle bezoekers en standbemensing. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden via de www.no-dig-event.nl.  
Exposanten kunnen hun standbemensing aanmelden via de organisatie.  
 
Alle (aangemelde) bezoekers en standbemensing ontvangen bij aankomst op het NSTT No-Dig Event een 
op naam gestelde badge. Deze badge geeft recht op: 

• toegang tot de beurs op 9 en 10 oktober 2019 

• toegang tot `de uitreiking van de NSTT No-Dig Award op 9 oktober 2019 

• toegang tot de live demonstraties op 9 en 10 oktober 2019 

• toegang tot het kennisprogramma in de inlooptheaters, gedurende beide dagen  

• gratis parkeren of gratis gebruik van de pendelbus van en naar het NS-station  

• gratis catering op het horecaplein op 9 en 10 oktober 2019 

• toegang tot de netwerkborrel op beide dagen. 

3.2. Organisatie catering  

De catering is voor alle deelnemers (incl. standbemensing) en bezoekers gratis beschikbaar. Om dit in 
goede banen te leiden, wordt de catering centraal georganiseerd: 

• Aan het begin van de eventdagen en direct na het middaguur krijgt elke stand thermoskannen met 
koffie en thee op de stands. Lege kannen kunnen tussentijds op het cateringplein omgeruild worden 
voor volle kannen. 

• Gedurende het gehele evenement is - voor iedereen - op het cateringplein koffie en thee te verkrijgen. 

• Tussen de middag is - voor iedereen - op het cateringplein de lunch te gebruiken. 

• Tijdens de middaguren zijn - voor iedereen - op het cateringplein frisdranken en licht-alcoholische 
dranken te verkrijgen.  

NB:  Het is niet toegestaan eigen drink- en etenswaren mee te nemen op het terrein van Hart van Holland. 
Dit geldt ook voor alle stands. Als u op gebied van catering speciale wensen hebt kan Hart van 
Holland dat in overleg met de organisatie voor u verzorgen. 

3.3. Overnachting 

Het is mogelijk om een of meer hotelkamers te boeken in het Hotel “Ampt 
van Nijkerk” dat ook op het terrein van Hart van Holland is gelegen. Voor 
exposanten en bezoekers geldt een speciale prijs: 

• Standaard hotelkamer o.b.v. 1 persoonsverbruik € 79,00 (incl. btw) 
inclusief ontbijt en exclusief € 1,80 toeristenbelasting p.p.p.n. 

• Standaard hotelkamer o.b.v. 2 persoonsverbruik € 89,00 (incl. btw) 
inclusief ontbijt en exclusief € 1,80 toeristenbelasting p.p.p.n. 

 
Hotelkamers dienen rechtstreeks bij het Ampt van Nijkerk te worden gereserveerd onder vermelding van 
‘NSTT No-Dig Event 2019’. De afrekening dient eveneens rechtstreeks met het Ampt van Nijkerk te 
geschieden.  

3.4. Vuilafvoer     

U bent als exposant verplicht zelf uw vuil af te voeren. Indien de organisatie de vuilafvoer moet verzorgen, 
wordt dit op basis van nacalculatie doorberekend.  

3.5. WIFI 

In de hele locatie is gratis wifi voor exposanten en bezoekers. Hoewel de wifi-faciliteiten goed zijn, 
adviseren wij standhouders om voor hun eventuele presentaties stand-alone-versies te gebruiken. 

3.6. Nachtbewaking 

In de nachten van 8 op 9 en 9 op 10 oktober is bewaking aanwezig. 
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4. Prijzen 

4.1. Standprijzen  

Standafmeting Inclusief 

 
Standprijs 

NSTT-
bedrijfsleden 

 
Standprijs  
niet-NSTT 

bedrijfsleden 

Standaard standbouw 
8m² (4x2 m) 

Standopbouw en inrichting 
Stroompunt 220/3000W 
Uitkoop catering en parkeren 
Onbeperkt aantal toegangskaarten beurs 
Mogelijkheid tot presentatie inlooptheater 
Mogelijkheid tot live-demonstratie 
Vermelding logo / bedrijfsnaam op site en 
andere publicaties vanaf moment aanmelden 

€ 2.700 € 3.000 

Standaardstandbouw 
16m² 
(4x4 m) 

Standopbouw en inrichting 
Stroompunt 220/3000W 
Stroompunt 
Uitkoop catering en parkeren 
Onbeperkt aantal toegangskaarten beurs 
Mogelijkheid tot presentatie inlooptheater 
Mogelijkheid tot live-demonstratie 
Vermelding logo / bedrijfsnaam op site en 
andere publicaties vanaf moment aanmelden 

€ 4.050 € 4.500 

Standaardstandbouw 
32m² 
(8x4 m) 

Standopbouw en inrichting 
Stroompunt 220/3000W 
Uitkoop catering en parkeren 
Onbeperkt aantal toegangskaarten beurs 
Mogelijkheid tot presentatie inlooptheater 
Mogelijkheid tot live-demonstratie 
Vermelding logo / bedrijfsnaam op site en 
andere publicaties vanaf moment aanmelden 

€ 4.500 5.000 

Eigenstandbouw 48m2 
Geen standopbouw en 
inrichting 

Uitkoop catering en parkeren 
Stroompunt 220/3000W 
Onbeperkt aantal toegangskaarten beurs 
Mogelijkheid tot presentatie inlooptheater 
Mogelijkheid tot live-demonstratie 
Vermelding logo / bedrijfsnaam op site en 
andere publicaties vanaf moment aanmelden 

€ 5.400 € 6.000 

Demonstratiestand* 
max 50 m2   
(10 X 5 m) 
Geen standopbouw en 
inrichting 

Indien gewenst: stroompunt 220/3000W 
Uitkoop catering en parkeren 
Onbeperkt aantal toegangskaarten beurs 
Mogelijkheid tot presentatie inlooptheater 
Mogelijkheid tot live-demonstratie 
Vermelding logo / bedrijfsnaam op site en 
andere publicaties vanaf moment aanmelden 

€ 4.050 € 4.500 
 
 

Buitenstand op 
demonstratieterrein 
Geen standopbouw of 
inrichting. Locatie op 
toewijzing bij demonstratie 

Uitkoop catering en parkeren 
Onbeperkt aantal toegangskaarten beurs 
Mogelijkheid tot presentatie inlooptheater 
Verplichting tot live-demonstratie 
Vermelding logo / bedrijfsnaam op site en 
andere publicaties vanaf moment aanmelden 

€ 3.150 € 3.500 

Genoemde prijzen zijn excl. BTW. 

 

• De stands van 8m², 16m² en 32m² zijn standaard en voorzien van vloerbedekking (kleur: antraciet), 
meubilair en een standaard naamsvermelding.  

• Meubilair in een stand van 8m²: balie en twee barkrukken. 

• Meubilair in een stand van 16m² en 32m²: balie, tafel en vier stoelen. 

• Op het vloeroppervlak van 48m² wordt geen standaard standopbouw geplaatst. U bent als exposant 
zelf verantwoordelijk voor de inrichting. 

• De maximale standhoogte is 4 meter (Beschikbare werkhoogte: tot 4.45 meter hoog - i.v.m. kranen 
etc.). Maximale vloerbelasting: 2.000 kg/m2 
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• Op de buitenplaatsen mogen alleen voertuigen worden geplaatst die op alle Nederlandse wegen zijn 
toegestaan. (Zie toelichting in de voorwaarden op blz. 18). 

• Bij de standprijs is inbegrepen: 
o 2 Standbemanningskaarten voor stands van 8m² 
o 3 Standbemanningskaarten voor stands van 16m² 
o 4 Standbemanningskaarten voor stands van 32m² en 48m² en 50m² 
o Onbeperkt aantal uitnodigingskaarten voor uw gasten 
o Elektriciteit (220V – 3KW) 
o Gratis catering en parkeren voor uw standbemanning en bezoekers 
o Logo in het exposantenoverzicht op de website www.no-dig-event.nl  
o Vermelding logo en bedrijfsnaam in de beurscatalogus 

4.2. Elektra  

Dagstroom* (van 1 uur voor beurs tot 30 min. na beurs) prijzen exclusief BTW 21% 

2 dagen  

Stroompunt 220 3000 watt Inbegrepen  

Stroompunt 16 amp 380 97,00 

Stroompunt 32 amp 380 135,00 

Stroompunt 63 amp 380 225,00 

Stroompunt 125 amp 380 295,50 
* prijzen per aansluiting, incl. verbruik  
  

 

Wijzigingen ter plaatse 

Wijziging elektra ter plaatse € 40 

 

http://www.no-dig-event.nl/
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5. Promotie en sponsoring 
 
Het NSTT No-Dig Event biedt u volop kansen om uw bedrijf, producten en/of diensten maximaal te 
profileren voor en tijdens het NSTT No-Dig Event 2019. Onderstaande lijst is een overzicht van de 
mogelijkheden. Wilt u iets speciaals? Neem contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden. 
 

Sponsor-item Kosten 

¼ pagina advertentie* in de beurscatalogus € 250 

½ pagina advertentie* in de beurscatalogus € 450 

1/1 pagina advertentie of advertorial* in de beurscatalogus € 800 

Item in de beurstas (maximaal 1 brochure per organisatie) € 800 

Banner bij de entree € 250 

Keycords (1250 stuks, door u zelf aan te leveren) € 750 

Vlag buiten (masten aanwezig) € 500 

Give-aways, specialties In overleg 

*de sponsor is verantwoordelijk voor tijdig aanleveren van advertenties/advertorials conform specificaties 
van de organisatie. Deze specificaties volgen later.  
 
Hebt u andere ideeën of wensen?  
In overleg is veel mogelijk. Neem hiervoor contact op met de organisatie via info@no-dig-event.nl  

mailto:info@no-dig-event.nl
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6. Procedure en planning 

6.1. Aanmelding als exposant 

 
Wanneer u interesse heeft in exposeren op het NSTT No-Dig Event, verzoeken wij u de 
Exposantenovereenkomst in te vullen en aan ons te retourneren. Dit kan per email: info@no-dig-event.nl 
 
Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de organisatie via info@no-dig-event.nl  
  
Zodra wij de exposantenovereenkomst van u ontvangen hebben, zullen wij contact met u opnemen voor 
verdere afstemming. U kunt dan ook een keus maken voor een standplaats. Er wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met uw keuze. De NSTT kan echter door omstandigheden besluiten om de indeling te 
wijzigen. Tevens geldt dat de keuze voor een standlocatie wordt uitgevoerd op volgorde van aanmelding. 
 
Voor een goede organisatie verzoeken wij u om u aan te melden voor 1 juli 2019. 
 
Na aanmelding ontvangt u een factuur. De betalingstermijn is 30 dagen.  

6.2. Planning 

Wij hebben de tijdplanning nog even voor u op een rij gezet: 
 

Aktie Deadline 
Sluiting voorinschrijving exposanten* 21 december 2018 

Sluiting inschrijving presentatie/workshop inlooptheater 1 juni 2019 

Sluiting inschrijving live-demonstratie 1 juni 2019 

Sluiting inschrijving exposant  1 juli 2019 

Indienen standtekening 17 augustus 2019 

Advertenties ingediend 1 september 2019 

Vlaggen, banners, posters en folders afgeven bij Hart van 
Holland (onder vermelding van No-Dig Event) 

7 oktober 2019 

Opbouw eigen stands (in overleg)  8 oktober 2019, 8.00 – 20.00 uur 

Afbouw 10 oktober 2019, 18.00 – 22 uur 
 
*alvorens definitief in te schrijven kan een intentieverklaring getekend worden. Zie intentieovereenkomst op de website. Tegen 
betaling van € 350 wordt het logo van de exposant meegenomen op de flyer, de website enzovoorts. Als hierna voor 31 december 
definitieve inschrijving volgt, wordt de € 350 in mindering gebracht op de totaalprijs. Als de intentieverklaring niet wordt opgevolgd 
door inschrijving, wordt het logo na 1 januari niet meer meegenomen. 

https://www.no-dig-event.nl/downloads/Exposantenovereenkomst.pdf
mailto:info@no-dig-event.nl
https://www.no-dig-event.nl/downloads/Intentieovereenkomst.pdf
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7. Contactgegevens organisatie 
 

Het NSTT No-Dig Event wordt georganiseerd door: 
 
Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) 
Postbus 79, 3769 ZH Soesterberg 
E-mail  info@nstt.nl 
Website www.nstt.nl 
 
 
Eventmanager:  
 
mw. C.M. van der Meer, telefoon 06 – 20 70 58 09, info@no-dig-event.nl  
  
E-mail  info@no-dig-event.nl 
Website www.no-dig-event.nl 
 

mailto:info@nstt.nl
http://www.nstt.nl/
mailto:info@no-dig-event.nl
mailto:info@no-dig-event.nl
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8. Voorwaarden 
Toewijzing stands 
U kunt uw voorkeur uitspreken voor een standplaats. Indien mogelijk wordt hiermee rekening gehouden. 
Standplaatsen worden echter door de organisatie toegewezen. Hierover is geen correspondentie mogelijk. 
Minimaal twee weken voor aanvang van de beurs maken wij uw stand positie bekend. 
 
Reglement Hart van Holland 
 
Aanleveren, opbouw en parkeren 
De adresgegevens voor laden en lossen zijn: Gildestraat 15 C, roldeur 3 en 4 te Nijkerk. Hier dient u ook te 
parkeren. Wanneer u met een trailer komt, willen wij u vragen deze zo efficiënt mogelijk te parkeren, zodat 
zo weinig mogelijk parkeerplaatsen in beslag worden genomen. Trailers dienen na lossen direct weg te 
rijden.  Er is geen opslag op de locatie mogelijk. 
 
Bouwplaats 
Tijdens de op- en afbouw is de beurshal een bouwplaats. Wij adviseren gebruik te maken van 
veiligheidsschoenen. 
 
Veiligheid 

• Verpakkingsmateriaal (o.a. dozen / karton) mag niet in of achter uw stand worden opgeslagen in 
verband met de brandveiligheid. 

 

• Nooduitgangen dienen te allen tijde vrij gehouden te worden, zowel aan de binnen- als aan de 
buitenzijde van het gebouw. Als nooduitgangen worden geblokkeerd heeft de locatie altijd het recht om 
zaken te verplaatsen of verwijderen. Blusmiddelen moeten bereikbaar zijn. 

 

• Alle opgehangen materialen dienen te worden voorzien van een extra valbeveiliging (safety). Ook 
dienen ze gecertificeerd te zijn en toepassing ervan dient te voldoen aan de NEN 8020-15 
(evenementen hijs- en heftechniek). Op verzoek dient een certificaat te worden overlegd. 

 

• Door u gebruikte standbouw materialen dienen brandveilig te zijn, bij twijfel zal de locatie vragen naar 
een veiligheidscertificaat of een test uitvoeren. 

 

• Indien niet is voldaan aan de veiligheidseisen bent u verplicht de betreffende materialen te verwijderen. 
 

• Open vuur is niet toegestaan. 
 
Beveiliging 
De Loods is voorzien van een alarmsysteem. Mocht er toch diefstal en/of beschadigingen voorkomen, dan 
is Hart van Holland niet aansprakelijk. 
 
Internetverbinding 
In De Loods kunt u gratis gebruik maken van WIFI. Hiervoor kunt u inloggen zonder gebruik te maken van 
een wachtwoord. 
 
Buitenplaatsen 

De bestrating van het buitenterrein is geschikt voor alle op de Nederlandse wegen toegestane voertuigen. 
E.e.a. is onderstaande omschrijving vastgelegd: 

De last onder één (enkele) as mag niet meer zijn dan: 

• 10 ton voor een niet aangedreven as 

• 11,5 ton voor een aangedreven as 

• 12 ton voor een as van een werktuig (uitsluitend in Nederland) 

De toegestane last van een asstel met twee niet-aangedreven assen is: 
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• 11 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van < 1,00 meter 

• 16 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van ≥ 1,00 meter en < 1,30 meter 

• 18 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van ≥ 1,30 meter en < 1,80 meter 

• 20 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van > 1,80 meter 

De toegestane last van een asstel van een aanhangwagen of oplegger met drie assen: 

• 21 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van < 1,30 meter 

• 24 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van ≥ 1,30 meter en < 1,40 meter 

In Nederland zijn deze lasten verder uitgewerkt voor verschillende typen asstellen. 

De toegestane last van een asstel met twee assen, waarvan er ten minste één is aangedreven: 

• 11,5 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van < 1,00 meter 

• 16 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van ≥ 1,00 meter en < 1,30 meter 

• 18 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van ≥ 1,30 meter en < 1,80 meter 

• 19 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van ≥ 1,30 meter en < 1,80 meter, als de 
aangedreven as voorzien zijn van banden met dubbellucht en van gasvering 

• 19 ton bij een onderlinge afstand tussen de assen van ≥ 1,30 meter en < 1,80 meter, als beide 
aangedreven assen voorzien zijn van banden met dubbellucht en de last onder geen van de assen 
meer is dan 9,5 ton 

 


