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Op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden v an Liv e Communication & Ev ents B.V. v an toepassing welke zijn gedeponeerd bij de  

Kamer v an Koophandel te Eindhov en onder nummer 172.50.466. Een kopie v an deze Algemene Voorwaarden is op aanv raag beschikbaar. 
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Beurs of evenement: …………………………………………………… Hal / Standnr. :.................................... 

 
Aanvragen compleet met gedetailleerde tekeningen bij voorkeur in DWG of PDF (zie pagina 2 van dit bestelformulier) betreffende standpositie, 
ophangpunten, tui/staaldraden, afmetingen en gewichten van eventuele objecten dienen minstens vijf weken voor aanvang van beurs/ evenement in 

ons bezit te zijn. 
 
Mansveld Expotech Infra is het enige riggingbedrijf dat ophangpunten mag maken aan het dak van het RAI-complex. Het laten verzorgen van 

ophangpunten door derden is derhalve niet toegestaan. Mansveld Expotech Infra kan niet garanderen dat de door u aangevraagde faciliteiten 
gereed zijn op het moment dat de 1e opbouwdag begint. 
 

Tot 28 dagen voor de eerste beursdag ontvangt u een korting van 20%  op het reguliere tarief, dit zijn de early bird tarieven.  Alle vermelde prijzen 
zijn netto en exclusief BTW, verder gelden deze prijzen in RAI Amsterdam van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017. Wij kunnen u voorts van 
dienst zijn met een passend riggingplan, compleet met alle bijbehorende truss materialen, motortakels en diensten op maat. 
 

Omschrijving Artikel 
Regulier 

Tarief 

Early Bird 

Tarief 
Aantal 

 
Ophangpunt ten behoeve van motortakel op gevraagde hoogte (max.500kg) 
inclusief bridlepunt en harpsluiting. 
 

Inhangen en verwijderen motortakel/handtakel van derden, per takel 
(alleen in combinatie met 157300). *** 
 

Handtakel 500 kg inclusief 1 ophangpunt voor hele beursperiode inclusief een Slangsteel 1,5 meter, 
1 ton, met gewapende slang en harpsluiting 
 

Tui / staaldraad 4 mm maximaal 60 kg per punt, inclusief verlock 4mm & harpsluiting voor huur. 
 

Banier / v lag maximaal 250cm breed met een maximaal gewicht van 23 kg 
ophangen en verwijderen (inclusief verlock).* 
 

Elektrakabel huur 230V/16A omhoog brengen v ia plafond van de hal naar de 
hoofdaansluiting in uw stand 
 

Elektrakabel huur 400V/16A omhoog brengen v ia plafond van de hal naar de 
hoofdaansluiting in uw stand 
 

Toeslag hulptruss incl. huur, montage en demontage (Pre-rig)** 
 

Hoogwerker + arbeidsloon per uur 100%  ma / vrij 07.30 – 18.30 uur 
 

Hoogwerker + arbeidsloon per uur 150%  ma / vrij na 18.30 uur of op zaterdag 
 

Hoogwerker + arbeidsloon per uur 200%  zon en feestdagen 
 
Voor motoren inclusief besturing, truss en verlichting is de prijs op aanvraag.  
U kunt hiervoor contact opnemen met rigging@mansveldexpotech.nl 

 
157300 
 
 

148650 
 
 

157600 
 
 

183850 
 

271250 
 
 

119900 
 
 

258050 
 
 

225550 
 

244400 
 

143850 
 

221250 

 
€    152,00 
 
 

€    108,00 
 
 

€    285,00 
 
 

€    126,00 
 

€    263,00 
 
 

€    188,00 
 
 

€    209,00 
 
 

op aanvraag 
 

€    151,00 
 

€    172,00 
 

€    231,00 

 
€    122,00 
 
 

€      86,50 
 
 

€    228,00 
 
 

€    101,00 
 

€    210,00 
 
 

€    151,00 
 
 

€    167,00 
 
 

op aanvraag 
 

€    151,00 
 

€    172,00 
 

€    231,00 
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………. 

 

Ondergetekende doet hierbij zijn bestelling en verklaart bekend te zijn met de voorschriften, zoals vermeld bij bijlage 1/1 v an het bestelformulier. 
 
Bedrijfsnaam : ..........................................................................................………………………………………………………………..  

 
 
Contactpersoon : ..........................................................……………. Email : ……………………………………………………  

 
 
Factuuradres : …………………………………………………………………………………….   
 

 
Postcode : ……………………………………………  Plaats : …………………………………………………  
   

 
Telefoon : ……………………………………………. Fax : ……………………………………………………  
       

     Handtekening + firmastempel : 
Datum : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

exposanten / standbouwers 

Aanvraagformulier  
ophangpunten 



exposanten / standbouwers 

Aanvraagformulier  
ophangpunten 

Bestelformulier 2/2 

* Banieren / vlaggen / borden hierna te noemen objecten 

Mansveld Expotech Infra kan alleen objecten ophangen indien deze montage-gereed, op vloerniveau, worden aangeleverd; objecten moeten zijn 

voorzien van buizen c.q. stangen met daaraan ophangogen. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het in elkaar zetten van de constructies en 
voormontage c.q. inspannen van doeken en dergelijke. Het ophangen van objecten, groter dan 2,5 meter wordt,  op basis van offerte / opdracht, met 
handtakels uitgevoerd. Tuidraden kunnen alleen toegepast worden indien de exposant/standbouwer zelf voor het ophangen van de banier(en) zorgt. 
Tijdens de demontage dienen objecten ter plekke bij de stand te worden opgehaald. 

 
Objecten worden niet door Mansveld Expotech Infra in opslag genomen (3.1)  
Mansveld Expotech Infra is slechts jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die ontstaat in de uitvoering van de ove reenkomst, voor 

zover deze schade te wijten is aan opzet aan de zijde van Mansveld Expotech Infra. (e.e.a. conform onze A.L.V. artikel 6.). Mansveld Expotech Infra 
is niet verantwoordelijk voor vermissingen van objecten van derden. 
 

** Toeslag hulptruss (pre-rig) 
In hal 1,2,3,4,5 en in de nissen van hal 7 gelden restricties. In verband met de veiligheid en de bouwconstructie van de dakspanten met bijhorende 
belastingsmogelijkheden, zijn er beperkingen in deze hallen; daarom zijn de mogelijkheden m.b.t. realisatie hangpunten beperkt.  
Indien extra hulptrussen (= pre-rig) dienen te worden gehanteerd, wordt een toeslag in rekening gebracht van 70%  op de genoemde tarieven. 

Vraagt u ons daarom altijd vooraf om een passende oplossing met bijhorende offerte, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door b.v. 
het inzetten van extra hulptrussen (= pre-rig). 

 
*** Eigen motortakels 

Indien u besluit om eigen motortakels te gebruiken dan dient u zelf zorg te dragen voor het aanleveren van uw eigen motortake l op de stand met 
uitgelopen ketting. 
U kunt artikel 148650 alleen bestellen in combinatie met artikel 157300. Voor de goede orde maakt Mansveld Expotech Infra u attent op de 
verplichting dat motortakels aantoonbaar gekeurd dienen te zijn. 

Indien u gebruik maakt van elektrische motortakels, dient de exposant/standbouwer bouwspanning aan te vragen bij Exhibitor Services (ES) van 
RAI Amsterdam. Mansveld Expotech Infra kan er niet voor verantwoordelijk worden gesteld, indien deze noodzakelijke spanning ontbreekt.  
 

Wij verzoeken u uw aanvragen compleet met gedetailleerde tekening bij voorkeur in DWG of PDF aan te leveren uiterlijk vijf weken voor aanvang 
van beurs/evenement. Tot 28 dagen voor de eerste beursdag ontvangt u een korting van 20%  op het reguliere tarief, dit zijn de  early bird tarieven.  
Alle genoemde prijzen zijn netto en exclusief B.T.W. Belangrijk is dat uw aanvraag bevat: standpositie, ophangdraden, tui/staaldraden, afmetingen, 

gewichten van de eventueel te plaatsen objecten. Zie onderstaande legenda met symbolen. 
 
Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u altijd een offerte van Mansveld Expotech Infra, die tevens kan dienen als opdrachtbevestiging. Nadat 
deze offerte door u is ondertekend en voorzien is van uw bankgegevens en de gedetailleerde tekening, kunnen wij uw opdracht in behandeling 

nemen. Facturatie vindt vervolgens plaats via RAI Amsterdam. 
 
LET OP : zonder tekening en aanvullende informatie (zie punt 1 en 2 aandachtspunten) kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

 
Te gebruiken symbolen 
 

 
 

 

 

U kunt uw aanvraagformulier sturen naar: 
 

Mansveld Expotech Infra | Postbus 1067 | 5602 BB Eindhoven 
F +31 (0)20 642 59 49 | E rigging@mx.nl 

 

 

 

Kijk op www.mx.nl voor meer informatie over al onze producten en diensten. 
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Op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden v an Liv e Communication & Ev ents B.V. v an toepassing welke zijn gedeponeerd bij de  

Kamer v an Koophandel te Eindhov en onder nummer 172.50.466. Een kopie v an deze Algemene Voorwaarden is op aanv raag beschikbaar. 
 

 
 

  

exposanten / standbouwers 

Aandachtspunten  
ophangpunten 

Bijlage 1/1 

Uw aanvraag 

1. Elke aanv raag dient te zijn v oorzien v an v olledige 

(factuur) adresgegev ens, beursnaam, hal- en 

standnr, en een tekening in *.dw g formaat 

(AutoCad) of *.pdf w aarop nauw keurig de positie 

v an de op te hangen materialen en de positie v an 

de stand in de hal is w eergegev en. 

2. Op de betreffende tekening dienen alle gew enste 

hangpunten te zijn w eergegev en, met daarbij de 

(hoogte)maten in meters, bijhorende gew ichten in 

kg en bij v oorkeur schaalw eergav e 1:100.  

3. Voor het ophangen v an toegelev erde objecten 

gaan w ij erv an uit dat deze zijn v oorzien v an de 

juiste v eilige (zie punt 11.) ophang- en/of 

bev estigingsmiddelen. Indien w ij tev ens moeten 

zorgdragen v oor het monteren / demonteren v an 

het hangende object, dan v oorzien w ij u gaarne 

v an een passend v oorstel. 

 

3.1 Ophangen en v erw ijderen banieren 

A – Banieren v an ex posant w orden niet 

door Mansv eld Ex potech Infra in opslag 

genomen. De huisex pediteur v an RAI Amsterdam 

kan zorgen v oor opslag en transport. 

Afspraken omtrent afhandeling w orden 

door de ex posant direct gemaakt met 

de huisex pediteur v an RAI Amsterdam. 

Kosten v oor opslag en transport zijn v oor 

de ex posant. 

B – De door ex posant aangelev erde banieren 

dienen compleet en reeds gemonteerd 

te zijn; 

een banier is pas compleet als deze is 

v oorzien v an stang en bev estigingsogen. 

3.2 Alle spanningsv oerende metalen constructies (licht 

& w kd's etc.) dienen aan zogenoemde geplastificeerde 

slangsteels opgehangen te w orden. 

 

4. In v erband met de bouw technische constructie bij 

het v erlaagde plafond v an de Westhal (hal 3) kan 

men slechts beperkt hangen. Vraag ons v ooraf om 

een passende oplossing met bijhorend 

prijsv oorstel. 

 

Voorschriften 

5. Alle materialen met een gew icht groter dan 60 kg 

dienen minimaal met een daarv oor bestemde 

hand- of motortakel te w orden opgehangen. 

6. Door Mansv eld Ex potech Infra bev estigde en 

gelev erde takels w orden compleet afgemonteerd 

met kettingzak. De ketting w ordt opgeborgen en/of 

v erw ijderd zodra Mansv eld Ex potech Infra de 

mogelijkheid heeft, afhankelijk v an de situatie in 

de hal. Vanuit v eiligheidsov erw egingen kan 

Mansv eld Ex potech Infra beslissen op een later 

tijdstip te starten met de demontage en/of uithalen 

v an de kettingen.  

7. Mansv eld Ex potech Infra behoudt zich het recht 

v oor aanv ragen niet uit te v oeren op grond v an 

beperkingen aan de dakconstructie v an de hal 

w aarin de stand zich bev indt en/of om redenen 

v an v eiligheid. 

8. Mansv eld Ex potech Infra is niet v erantw oordelijk 

v oor schade of gev olgschade ontstaan door 

foutiev e informatie of behandeling v an de 

ophangpunten door de aanv rager. 

9. Mansv eld Ex potech Infra is niet v erantw oordelijk 

v oor de ingehangen constructie v an derden, noch 

v oor de w erkzaamheden die de aanv rager of 

derden v errichten aan de constructie. Aan ons 

gecommuniceerde gew ichten per punt of object 

zijn bindend en mogen niet zonder de 

ex pliciete schriftelijke toestemming v an Mansv eld 

Ex potech Infra w orden aangepast. 

10. Mansv eld Ex potech Infra is niet v erantw oordelijk in 

gev al v an schade, indien de gecommuniceerde 

gew ichten zonder bov engenoemde toestemming 

zijn aangepast. De ev entuele door ons 

geleden schade kan in dit gev al op de 

klant w orden v erhaald. 

11. Voor de riggingmaterialen zijn v an toepassing de 

daarop betrekking hebbende v oorschriften 

conform nationale en internationale w etgev ing en 

normen. In tegenstelling tot de industriële 

v eiligheidsmargefactor 5 geldt in de entertainment 

industrie een v eiligheidsfactor 

10. Dus alle standaard industriële hijsmaterialen 

dienen uiterlijk tot de helft v an de daarop v ermelde 

last belast te w orden (een industriële takel v an 

500kg mag in de entertainment industrie max imaal 

belast w orden tot 250kg!). Alle hijsmiddelen 

dienen te zijn v oorzien v an een label of markering 

met daarop minimaal de v olgende coderingen: 

WLL, datum fabricage, datum keuring of uiterste 

datum herkeuring. Materialen die hieraan niet 

v oldoen, of duidelijke beschadigingen v ertonen 

mogen niet w orden toegepast. 

12. Vanw ege v eiligheidsmaatregelen kan een 

ev entuele afkeuring v an bepaalde materialen 

leiden tot het direct stoppen v an de 

w erkzaamheden in uw  stand bij / naast / onder de 

betreffende constructie. 

13. Hoogw erkers mogen uitsluitend bediend w orden 

door daarv oor aantoonbaar bev oegd personeel. 

14. Staaldraden v an 4mm zijn uitsluitend v an 

eind/montage v erlocks v oorzien met daarv oor 

specifiek ontw orpen v erlocks met bijhorende spie, 

v olgens DIN-15315 (1 ty pe beschikbaar: 4mm). 

Het toepassen v an schroefbare U-v ormige 

draadbev estigingen, zogenaamde 

staalkabelklemmen, is niet toegestaan v oor 

hijsmiddelen.  

Voor alle andere zw aardere hijsmiddelen en lasten 

w ordt door Mansv eld Ex potech Infra per hangpunt 

een strop/steel v oorzien met een doorsnede v an 

10mm met taluriet geperste eindv erbindingen. 

 

15. Indien u zelf de gehele rigging w ilt (laten) 

v erzorgen, zal te allen tijde Mansv eld Ex potech 

Infra de door u gew enste ophangpunten dienen te 

v erzorgen. Al uw  w erkzaamheden dienen 

uitsluitend door juist gekw alificeerde riggers te 

w orden uitgev oerd. Een nauw keurige tekening v an 

het geheel v oorzien v an gew icht per punt 

(berekening bijv oegen) maten in meters en 

schaalw eergav e 1:100, bij v oorkeur aangelev erd 

in *.dw g formaat (AutoCad) of 

*.pdf, dient u uiterlijk 28 dagen v óór de 1e 

beursdag v an beurs / ev enement in te sturen ter 

beoordeling. 

 

Algemene voorwaarden 

16. Op alle offerte, ov ereenkomsten en uitv oering zijn 

de Algemene v oorw aarden v an Liv e 

Communication & Ev ents B.V. v an kracht, zoals 

gedeponeerd bij de Kamer v an Koophandel te 

Eindhov en onder nummer 17250466. Afw ijkingen 

hierv an dienen schriftelijk met Mansv eld Ex potech 

Infra te zijn ov ereengekomen. Een kopie v an de 

Algemene v oorw aarden is op aanv raag 

beschikbaar. Ieder toepasselijkheid v an de 

algemene v oorw aarden v an ex posant w ordt hierbij 

uitdrukkelijk v an de hand gew ezen. 

 

Reclames 

17. Ev entuele reclames w orden door Mansv eld 

Ex potech Infra slechts in behandeling genomen 

indien zij binnen 3 w erkdagen na 

beurs/ev enement schriftelijk bij Mansv eld 

Ex potech Infra zijn ingediend, onder nauw keurige 

opgav e v an omschrijv ing v an de klachten.  

18. Indien de reclame door Mansv eld Ex potech Infra 

gegrond w ordt bev onden, is Mansv eld Ex potech 

Infra v erplicht alsnog de ov ereengekomen 

prestatie te lev eren, tenzij Mansv eld Ex potech 

Infra v oorkeur geeft aan creditering. 

19. Slechts indien en v oor zov er de reclame gegrond 

bev onden w ordt, schort dit de 

betalingsv erplichtingen, ter grootte v an het 

reclamebedrag, op tot het moment w aarop de 

reclame is afgew ikkeld. 

 

Prijzen 

20. Alle v ermelde prijzen zijn netto en ex clusief 21% 

BTW. Tot 28 dagen v oor de eerste beursdag 

ontv angt u een korting v an 20% op het reguliere 

tarief, dit zijn de early  bird tariev en. Voor 

aanv ragen na de uiterste inzenddatum, behoudt 

Mansv eld Ex potech Infra zich het recht v oor de 

aanv raag niet meer in behandeling te nemen. 

 

Facturatie 

21. Facturatie v indt plaats v ia RAI Amsterdam. 
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