
Richtlijnen	OVN	Congres	-	expositie	
	
In	2017	bezochten	1056	optometristen	en	geïnteresseerden	het	congres	 in	1931	te	 ‘s	Hertogenbosch.	
90%	van	de	bezoekers	zijn	leden	van	de	Optometristen	Vereniging	Nederland	(OVN).	Nederland	telt	zo’n	
1250	optometristen	waarvan	80%	aangesloten	zijn	bij	de	OVN.	

1.	Doelstelling	OVN	Congres:	‘Ontmoeten	–	Verbinden	–	Verdiepen’	
De	 ooggezondheidszorg	 is	 in	 beweging	 en	 de	 optometrie	 ook.	 Het	 OVN	 Congres	 heeft	 als	 doel	 haar	
gehele	beroepsgroep	 te	verwelkomen	en	haar	mee	te	nemen	 in	de	kansen	die	haar	geboden	worden	
om	 zich	 te	 positioneren	 in	 de	 oogzorgketen.	 	 Aan	 het	 gehele	 spectrum	 van	 de	 optometrie	 en	
gezondheidszorg	zal	aandacht	besteed	worden	zodat	de	optometrist	voorbereid	is	op	de	toekomst.	De	
OVN	biedt	exposanten	de	mogelijkheid	haar	potentiële	klanten	te	bereiken	tijdens	het	congres.		

2.	Wie	mogen	exposeren?	
1. Bedrijven/distributeurs	die	apparatuur,	 contactlenzen,	 verzorgingsproducten	 contactlenzen	en	

software	m.b.t.	oogzorg	distribueren	
2. Een	kantoor	hebben	in	de	Benelux	
3. Organisaties	die	binnen	de	oogzorg	werkzaam	zijn.	

3.	Welke	activiteiten	zijn	toegestaan?	
Het	is	de	organisaties/bedrijven	toegestaan	om	hun	activiteiten	tentoon	te	stellen	die	zij	in	de	Benelux	
uitvoeren.	Het	 tonen	 van	hun	producten	 is	 alleen	op	de	 stand	 toegestaan	of	 tijdens	 een	afgestemde	
workshop	met	 de	 programmacommissie	 van	 de	OVN.	 Alle	 promotie-activiteiten	moeten	 binnen	 deze	
grenzen	plaatsvinden.		
	
Drank	en	Food	
Voor	het	verstrekken	van	drank	en	food	 in	uw	stand	verwijzen	wij	u	naar	het	document	 ‘Sampling	op	
beurzen’.	De	horecamanager	van	1931	congrescentrum	heeft	er	begrip	voor	als	exposanten	zelf	op	de	
stand	eigen	gasten	willen	 voorzien	 van	 Food	&	Beverage,	mits	deze	worden	aangeboden	 in	 beperkte	
hoeveelheden	en	bedoeld	 zijn	om	direct	na	het	 verstrekken	 te	nuttigen.	Deze	 vorm	van	 catering	 valt	
onder	 ‘normale	 gastvrijheid’.	 Producten	 kunnen	 worden	 afgenomen	 bij	 1931	 congrescentrum	 ’s-
Hertogenbosch.	 Standhouders	 die	 meer	 catering	 dan	 deze	 ‘normale	 gastvrijheid’	 willen	 organiseren	
tijdens	 de	 beurs,	 zijn	 altijd	 verplicht	 schriftelijke	 toestemming	 te	 vragen	 bij	 1931	 congrescentrum	 ’s-
Hertogenbosch	als	ze	dit	door	een	derde	partij	willen	laten	invullen.	Indien	u	hier	gebruik	van	wil	maken	
kunt	u	dit	laten	weten	bij	de	OVN	Congresorganisatie	en	zij	zullen	zorgen	dat	u	in	contact	komt	met	de	
juiste	persoon	van	1931	congrescentrum	’s-Hertogenbosch.		

4.	Richtlijnen	van	stands	
De	OVN	biedt	u	de	gehuurde	oppervlakte	aan	in	vierkante	meters	in	de	foyer.	De	stand	moet	binnen	de	
kaders	 van	 deze	 aftekening	 blijven.	 Elk	 standontwerp	 moet	 worden	 goedgekeurd	 door	 de	 OVN	 –	
organisatie	en	moet	daarom	voor	15	december	2018	worden	ingediend.	Wij	adviseren	u	de	eerste	en	de	
definitieve	 plannen	 zo	 snel	mogelijk	 in	 te	 dienen	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 er	 voldoende	 opbouwtijd	
overblijft.		De	goedkeuringsaanvraag	dient	(tenminste)	te	bestaan	uit:	
	

a) Een	standplan	met	afmetingen	(horizontaal	en	verticaal)	
b) Een	tekening	van	het	standontwerp	(a	en	b	gelden	alleen	voor	stands	die	niet	standaard	zijn)	
c) Een	lijst	met	technische	vereisten	

Uw	aanvraag	kunt	u	sturen	naar:	congres@optometrie.nl		
De	OVN	organisatie	garandeert	absolute	vertrouwelijkheid	omtrent	de	plannen	voor	de	expositie.	
	
Indien	u	zelf	een	stand	bouwt,	dient	u	zich	aan	de	volgende	richtlijnen	te	houden:		
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Maximale	standbouweisen		
De	 scheidingswanden	met	 de	 aangrenzende	 exposanten	 dient	 u	 zelf	 te	 plaatsen.	 U	 kunt	 dus	 niet	 de	
achter-	 en	 zijwand	 van	 uw	buren	 gebruiken.	Deze	wanden	mogen	 een	maximale	 hoogte	 hebben	 van	
3.50	meter.	De	ruimte	tussen	de	zijspanten	is	exact	6.20	meter.		
	
Hoogte		
Hoger	 bouwen	 dan	 3.50	meter	 is	mogelijk	mits	 dit	 is	 afgestemd	met	 de	 organisatie.	 Dit	 is	 essentieel	
omdat	de	hallen	in	hoogte	variëren.	Alleen	na	schriftelijke	toestemming	van	de	organisatie	mag	u	hier	
van	afwijken.	Bij	plaatsing	hoger	dan	3.50	meter	moeten	de	brandbeamers	worden	uitgeschakeld.		
	
Wanden		
Vooral	deelnemers	met	een	eilandstand	of	kopstand	komen	soms	wandruimte	tekort.	Extra	wandruimte	
kan	dan	worden	gecreëerd	door	 langs	het	gangpad	een	wand	 te	zetten.	Een	 logische	oplossing,	maar	
overige	 standhouders	 en	 bezoekers	 worden	 geconfronteerd	 met	 een	 uitzicht	 op	 een	 blinde	 wand.	
Mocht	u	wandruimte	 tekort	komen,	dan	kunt	u	ook	binnen	uw	standruimte	extra	wandjes	maken,	of	
niet	 direct	 naast	 het	 gangpad	 maar	 op	 een	 meter	 binnen	 de	 rooilijn.	 Zo	 houdt	 uw	 stand	 een	 open	
karakter.		
	
Eilandstands		
Eilandstands	 dienen	 een	open	 karakter	 te	 hebben.	Het	 ontwerp	moet	 zodanig	 zijn,	 dat	 het	 doorzicht	
door	de	expo	en	het	zicht	op	andere	stands	zo	min	mogelijk	wordt	belemmerd.	Wanden	in	eilandstands	
mogen	 maximaal	 2	 meter	 hoog	 zijn	 en	 maximaal	 2	 meter	 breed	 zijn.	 U	 dient	 uw	 ontwerp	 ter	
goedkeuring	aan	te	bieden	aan	de	organisatie.	
	
Elektra,	verlichting	en	water		
U	bent	verplicht	zelf	uw	standruimte	voldoende	te	verlichten.	De	organisatie	heeft	een	electrapunt	van	
230	V	voor	u	geregeld.	Afhankelijk	van	de	extra	benodigde	capaciteit	heeft	u	keuze	uit:		
	

- electrapunt	(380	v	16A);		
- electrapunt	(380	v	32A);		
- water	aan-	en	afvoer	(op	aanvraag)	

	
U	dient	dit	minimaal	2	weken	voor	het	evenement	via	de	organisatie	door	te	geven.		
	
Alle	electrische	 installaties	 dienen	veilig	 te	 zijn	 en	 te	 voldoen	 aan	 de	 nen	 8020-20	 norm	 (electrische	
installaties	voor	evenementen),	bij	twijfel	beslist	de	organisatie.	
	
Ophangen	materialen	
Materialen	 mogen	 alleen	 met	 toestemming	 van	 en	 door	 Bridge	 EF	 worden	 opgehangen	 in/aan	 het	
gebouw.	 Alle	 materialen	 dienen	 te	 worden	 voorzien	 van	 een	 extra	 valbeveiliging	 (safety).	 Alle	
materialen	 dienen	 gecertificeerd	 te	 zijn	 en	 toepassing	 ervan	 dient	 te	 voldoen	 aan	 de	 nen	 8020-15	
(evenementen	hijs-	en	heftechniek).	Op	verzoek	dient	een	certificaat	te	kunnen	worden	overlegd.	

• Aan	de	theaterdoeken	mag	niets	worden	opgehangen.	
• Aan	het	truss	systeem	alleen	na	toestemming	van	de	productieleiding.	

	
Vloer		
Het	 gehele	 gebouw	 is	 voorzien	 van	 een	 tapijt	 in	 de	 kleur	
grijs	 en	 2	 gekleurde	 vlakken	 (zie	 foto).	 Indien	 u	 zelf	 een	
tapijt	 of	 andere	 vloerbedekking	 in	 uw	 standruimte	 wilt	
aanbrengen,	 verzoeken	wij	 u	 contact	op	 te	nemen	met	de	
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organisatie.	 Bij	 speciale	 vervuiling	 is	 het	 verplicht	 vloerbescherming	aan	 te	brengen.	Denk	hierbij	 aan	
koken,	 schilderen	 of	 lekkages	 van	 machines.	 Bij	 vervuiling	 zullen	 er	 schoonmaakkosten	 in	 rekening	
worden	gebracht.		
	
Gangpaden		
Gangpad	overschrijdende	standbouw	is	niet	toegestaan.	Daarnaast	verzoeken	wij	u	uw	activiteiten	tot	
uw	standruimte	te	beperken	en	dus	displays	en	producten	binnen	uw	stand	te	houden.	Gangpaden	zijn	
verplicht	3	meter	breed.		
	
Plaatsen	voertuigen	inpandig	
Het	plaatsen	van	voertuigen	zoals	auto’s,	motoren	of	 elektrische	auto’s	 is	 toegestaan	na	goedkeuring	
van	 1931	 Congrescentrum.	 Zorg	 ervoor	 dat	 de	 geplaatste	 auto’s	 niet	 meer	 dan	 5	 liter	 brandstof	
bevatten.	Alle	accu’s	dienen	afgekoppeld	te	worden.	Plaatsing	is	alleen	mogelijk	onder	begeleiding	van	
de	facilitaire	dienst	van	1931	Congrescentrum.	Ook	dient	er	vloerbescherming	onder	de	voertuigen	te	
liggen	in	verband	met	lekkage.		
	
Opslag		
Veel	deelnemers	met	een	stand	komen	soms	opslagruimte	tekort.	Extra	opslagruimte	kan	dan	worden	
gecreëerd	door	achter	de	stand	een	wand	te	zetten.	Een	logische	oplossing,	maar	overige	standhouders	
en	 bezoekers	 worden	 geconfronteerd	 met	 een	 uitzicht	 op	 een	 blinde	 wand.	 Mocht	 u	 opslagruimte	
tekort	komen,	dan	kunt	u	ook	binnen	1931	ruimte	bijhuren.	Dit	moet	ruim	4	weken	voor	aanvang	van	
het	congres	aangevraagd	worden	bij	de	organisatie.		
	
Gebruik	aardgas		
Het	is	niet	toegestaan	om	aardgas	te	gebruiken	binnen	1931.		

5.	Op-	en	afbouwtijden	en	procedure	van	stands	
De	opbouw	van	de	stands	van	het	OVN	Congres	vindt	plaats	op	zaterdag	9	februari	2019	12.00	–	20.00	
uur.	Het	 tijdschema	zal	 twee	weken	voor	het	congres	naar	de	exposanten	gestuurd	worden	en	zal	de	
volgende	informatie	bevatten:	
	

1. Exacte	 uitlaadtijdpstip	 op	 zaterdag	 9	 februari	 2019.	 Na	 het	 uitladen	 kunt	 u	 starten	 met	 het	
bouwen	van	uw	stand.		

2. Waar	u	de	spullen	kunt	uitladen	(er	zijn	verschillende	uitlaadpunten)	
3. Inlaadpositie	voor	maandag	11	februari	2017.	

	
Opbouwprocedure	en	veiligheidsmaatregelen.		
In	verband	met	de	beperkte	ruimte	in	en	om	het	gebouw	zal	de	organisatie	een	opbouwschema	maken	
voor	een	efficiënte	en	veilige	opbouw.	Voor	ieders	veiligheid	zijn	er	een	aantal	regels:	

• Eerst	aanmelden	bij	de	productieleider	in	de	info-stand	op	de	OVN	Expo.	
• Gedurende	 de	 opbouw-	 en	 afbouwfase	 heeft	 de	 projectleider	 (Bridge	 Events	 Facilities)	 de	

leiding	 over	 de	 logistieke	 operatie.	 Indien	 noodzakelijk	 kan	 de	 projectleider	 de	 eerder	
doorgegeven	tijdschema’s	aanpassen	indien	daar	noodzaak	voor	is.	

• Opbouw	en	lossen	na	toestemming	productieleider	Bridge	Event	Facilities.	
• Nooduitgangen	 dienen	 te	 allen	 tijde	 vrij	 te	 zijn,	 ook	 tijdens	 de	 op-	 en	 afbouw,	 zowel	 aan	 de	

binnen-	als	de	buitenzijde	van	het	gebouw.	
• Blusmiddelen	moeten	bereikbaar	zijn.	
• De	 standbouwmaterialen	 dienen	 brandveilig	 te	 zijn,	 bij	 twijfel	 zullen	 wij	 vragen	 naar	 een	

veiligheidscertificaat.	 Indien	 niet	 is	 voldaan	 aan	 de	 veiligheidseisen,	 bent	 u	 verplicht	 de	
gebruikte	materialen	te	verwijderen.	

• Tijdens	de	op-	en	afbouw	is	de	beurshal	een	bouwplaats.	Wij	adviseren	gebruik	te	maken	van	
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veiligheidsschoenen	 tijdens	 de	 op-	 en	 afbouw.	 Mogelijk	 zijn	 lokaal	 helmen	 verplicht	 op	
aanwijzing	van	de	productieleider	van	Bridge	Event	Facilities.	

	
Schade		
Alle	schade	welke	gedurende	de	op-	of	afbouw	en	gedurende	het	evenement	wordt	gemaakt	zal	direct	
worden	verhaald	op	de	veroorzaker	van	de	schade.	
	
Gebruik	heftruck		
Binnen	1931	is	de	gehele	vloer	bedekt	met	vloerbedekking,	daarom	is	het	niet	toegestaan	om	met	een	
heftruck	 het	 pand	 te	 betreden.	 Het	 is	 wel	 mogelijk	 om	 bij	 Bridge	 Events	 Facilities	 een	 heftruck	 te	
reserveren.		
	
Afval	
De	standbouwer/exposant	 is	verplicht	om	het	afval	dat	ontstaan	 is	 tijdens	opbouw	en	demontage,	bij	
voorkeur	gescheiden,	af	te	voeren.	De	exposant	is	verplicht	het	afval	dat	ontstaan	is	tijdens	de	beurs	af	
te	 voeren.	 De	 verwijderingskosten	 voor	 het	 afval	 dat	 u	 op	 locatie	 achterlaat	 zal	 aan	 de	 deelnemer	
worden	doorberekend.	Verpakkingsmateriaal	(o.a.	dozen/karton)	mag	niet	in	of	achter	de	stand	worden	
opgeslagen	(brandveiligheid).	
	
Afbouw		
De	 afbouw	 van	 uw	 stand	 dient	 te	 gebeuren	 op	 maandagavond	 vanaf	 17.30	 uur	 (na	 toestemming	
productieleider	Bridge-ef),	uw	stand	dient	om	uiterlijk	22.00	uur	leeg	en	veegschoon	te	zijn.	

6.	Regels	voor	tijdens	het	congres	
Tijdens	het	congres	moet	er	te	allen	tijden	de	stand	bemand	zijn	(registratietijd	tot	sluiting).	Pamfletten	
of	 promotiemateriaal	 mogen	 alleen	 op	 de	 stand	 uitgereikt	 worden	 en	 niet	 in	 de	 zalen	 waar	 de	
presentaties	gegeven	worden.		
	
Voorkoming	geluidsoverlast		
Zorg	 ervoor	 dat	 anderen	 geen	 hinder	 ondervinden	 van	 de	 activiteiten	 op	 uw	 stand.	 Met	 name	
geluidsoverlast	kan	erg	storend	zijn	voor	omliggende	standhouders	die	gesprekken	voeren	met	klanten.	
Als	u	gebruik	gaat	maken	van	live	of	versterkt	geluid,	dient	u	toestemming	te	vragen	aan	de	organisatie.	
Wij	 behouden	 ons	 echter	 altijd	 het	 recht	 voor	 de	 toestemming	 in	 te	 trekken	 in	 geval	 van	 (geluids-)	
overlast.		

7.	Contactgegevens	Bridge	Events	(projectleider	Exhibition)	
René	Verbruggen	–	Bridge	Event	Facilities	
Voltaweg	10	–	5482	TM	Schijndel	
Tel:	+31	(0)73	5432666	
info@bridge-ef.com	

8.	Contactgegevens	OVN	Congresorganisatie	
Gabriëlle	Janssen	
Voorveste	2	
3992	DC	Houten	
Tel:	+31	(0)6-19222864	
congres@optometrie.nl		


