
REGELS EN BEPALINGEN: 

Tijdens de beurs zijn onderstaande regels en bepalingen van toepassing. Gelieve daarvan goed 
nota te nemen. Naast deze algemene bepalingen zijn van toepassing de maatregelen voor het 
naleven van richtlijnen i.v.m. verspreiding van het corona-virus. Deze zijn te vinden op : 
https://www.modelspoorbeurs.nl/algemene-maatregelen-voor-bezoekers-i-v-m-corona/ 

1. Deelnemers kunnen vanaf 07.30 uur naar binnen om hun tafels in te richten. Tot 
09:15 uur kunnen de deelnemers via de achterdeuren naar binnen, bij zaal 2 roldeur 2 
– bij zaal 3 roldeur 6 – bij zaal 4 roldeur 8. Deelnemers dienen minimaal 3 weken 
voor aanvang van de beurs zich aangemeld te hebben. U ontvangt hiervan een 
bevestiging. Deze bevestiging dient u mee te brengen, dit is namelijk uw 
toegangsbewijs. De stand dient om 09:30 uur ingericht te zijn. 

2. Let op: de beurstijden zijn van 09.45 – 16.30 uur. 
3. Na 16:30 uur kan begonnen worden met het afbreken van de stand. Met uw 

standmateriaal kunt u vanaf 16:40 de hal verlaten 
4. Alle beursdeelnemers en hun helpers dienen hun toegangsbandje duidelijk zichtbaar te 

dragen, misbruik daarvan kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname! Dit laatste 
geldt ook voor deelnemers die voortijdig (d.w.z. voor sluitingstijd van de beurs voor 
het publiek) hun tafels ontruimen, behalve bij bijzondere omstandigheden en 
uitdrukkelijk daarvoor verkregen toestemming van de beurscommissie! 

5. Bij verhindering dient de reservering schriftelijk te worden afgemeld.  De afmeting 
van de tafels is 160 cm x 76 cm.  

6. Het plaatsen van goederen voor of naast de tafels, dan wel op zodanige wijze dat een 
vrije doorgang, zoals deze door de brandweer wordt vereist, daardoor wordt 
belemmerd, is NIET toegestaan!  

7. Er geldt voor alle beursruimten een ROOKVERBOD, (gedemonstreerde stoomloc-
modellen met rookgenerator uitgezonderd)! 

8. Iedere beursdeelnemer dient zijn /haar eigen afval mee naar huis te nemen. 
9. Rondom het gebouw zijn ca. 800 gratis parkeerplaatsen. Na het lossen bij de ingangen 

dient men zijn auto zo snel mogelijk op de parkeerplaats te zetten. Aanwijzingen van 
de parkeerwacht dient men op te volgen. Men mag niet met aanhangwagens in het 
beursgebouw komen. 

10. De beurscommissie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of ontvreemding van 
spullen tijdens het opbouwen/afbreken en tijdens de beurs. 

11. De beurscommissie is niet aansprakelijk voor ontstane schade op het parkeerterrein. 
12. De beursdeelnemer is verantwoordelijk voor de personen waarvoor hij/zij een kaartje 

gekocht heeft. 
13. Het is de deelnemers zonder toestemming van de beurscommissie verboden, in de 

zalen en de overige ruimten van het EXPO HOUTEN op welke wijze dan ook voor 
andere beurzen reclame te maken. 

14. Tijdens de beurs bent u voor het thuisfront in dringende gevallen telefonisch 
bereikbaar onder telefoonnummer 030-6349100 (EXPO Center)  of   0481-
353288  (Hobma Modelbouw). 

 



Algemene maatregelen voor bezoekers 
i.v.m. corona. 
De modelspoorbeurs heeft de nodige maatregelen getroffen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. Op deze manier kan de Modelspoorbeurs veilig 
plaatsvinden in EXPO HOUTEN te Houten. 

• Entreebewijzen zijn alleen vooraf online via onze webshop www.hobmamodelbouw.nl 
onder “Entree Modelspoorbeurs” te koop. U kiest een entreebewijs met de door u 
gewenste begintijd. U volgt de verdere instructies op de site.  
Let op: bij bestelling kaartjes Houten (stap 2) kiest u “AFHALEN”, dan betaalt u 
geen verzendkosten. 
Na betaling ontvangt u een betalingsbewijs met een uniek nummer. Het 
betalingsbewijs dient als toegangsbewijs voor de beurs. Vergeet dus niet dit 
betalingsbewijs mee te nemen!  

• Voor aanvang van de beurs worden de zalen/ruimtes ontsmet. 
• Bezoekers hebben de mogelijkheid regelmatig hun handen te desinfecteren, op diverse 

sta-tafels staan desinfecterende middelen. 
• Deurklinken, balies, toiletten e.d. worden zeer frequent ontsmet. 
• Er zijn looproutes aangegeven. 
• Er zijn gescheiden in- en uitgangen. 
• Medewerkers van de Modelspoorbeurs blijven bij ziekteverschijnselen thuis. 
• Per beurs wordt een risicoanalyse gemaakt om eventuele extra maatregelen te treffen. 
• Ook voor u als bezoeker gelden de RIVM richtlijnen, dus blijft u bij 

ziekteverschijnselen thuis.             
• Wij adviseren het dragen van een mondkapje, maar u bent het niet verplicht. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hobma Modelbouw, 
telefoonnummer 0481 -353288. Wij denken graag met u mee!         

 


