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1. Algemene beursinformatie 
De Trade Fair Naaldwijk (dit jaar -Rijswijk) is  traditiegetrouw de grote voorjaarsbeurs van Royal FloraHolland. Jaarlijks wordt 

deze handelsbeurs bezocht door duizenden vakbezoekers. De beurs biedt ruimte aan ruim 200 kwekers van groene- en 

bloeiende kamerplanten en tuinplanten.

De beurs vormt ook een belangrijk moment waarop klanten zich kunnen oriënteren op het kuipplanten aanbod voor het 

komende seizoen. Centraal op de beurs staat het ‘Royal FloraHolland House’, waar we je graag ontvangen en met je in gesprek 

gaan.

1.1  Activiteitenoverzicht

Datum Activiteit

Uiterlijk 10 februari 2023 Bestelformulier invullen via de persoonlijke link in de 

bevestigingsmail. Dit betreft bestellingen voor standbouw, 

meubilair en stroom en de wijze waarop de producten worden 

aan- en afgevoerd.

Eind februari De organisatie stuurt de aanvoerbrieven en aanvoerinstructies 

per mail.

Zondag 12 maart tot dinsdag 14 maart 03.00 uur. Optioneel: 

aanvoer van producten via locatie Royal FloraHolland 

Naaldwijk 

Producten en decoratiematerialen aanleveren op VC of DC met 

beurs aanvoerbrief. Floriway verzorgt dan het vervoer naar De 

Broodfabriek.

Maandag 13 maart 2023 van 13.00 tot 21.00 uur Directe aanvoer bij De Broodfabriek en stand inrichten.

Dinsdag 14 maart 2023 van 08.00 tot 17.00 uur Directe aanvoer bij De Broodfabriek en stand inrichten.

Woensdag en donderdag 15 & 16 maart 2023 Beursdagen.

Donderdag 16 maart 2023 vanaf 16.00 tot 24.00 uur Stand leegruimen en materialen afvoeren of gereedzetten 

voor retourvracht met Floriway naar Naaldwijk.

Vrijdag 17 maart 8.00 tot 17.00 uur Materialen afvoeren van beursvloer.

Uiterlijk zondag 19 maart 2023/ Floriway Alle retourkarren ophalen in Naaldwijk, locatie volgt.
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1.2  Belangrijke telefoonnummers en contactpersonen

Wie Email Telefoon Onderwerp

Klantenservice Royal 
FloraHolland

klantenservice@
royalfloraholland.com

+31(0)88-7898989 Voor al je vragen.

Organisatie, afd. Trade 
Fairs & Events

events@royalfloraholland.com +31(0)88-7898989 Organisatie, Indeling beursvloer, Royal 

FloraHolland House, Communicatie 

en promotieplekken. Veiligheids- 

en technische keuring eigen 

standbouw. Aan- en afvoer materialen, 

ophangpunten, trussen, eigen 

standbouwers.

Thijs Standbouw info@thijsstandbouw.nl +31(0)172-530604 Standaard standbouw, meubilair, 

frieslijst. 

R.A.M. Power & Light Info@ram-power.nl +31(0) 172-450 577 Extra stroom en verlichting.

1.3  Openingstijden
Woensdag 15 maart 2023 09.00 tot 17.00 uur

Donderdag  16 maart 2023 09.00 tot 16.00 uur

1.4  Locatie
De Trade Fair Rijswijk vindt plaats in De Broodfabriek, Volmerlaan 12 te Rijswijk. www.de-broodfabriek.nl. 

1.5  Promotie
Uiteraard doen wij er alles aan om de Trade Fair Rijswijk zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van potentiële 

bezoekers.  

Zoals:

• Nieuwsberichten naar (inter)nationale sierteeltmedia

• Adverteren in (inter)nationale sierteeltmedia

• Uitnodigen van de pers om een bezoek te brengen aan de Trade Fair Rijswijk 

• Aankondigingen bij diverse koper ontmoetingsplekken bij de locaties van Royal FloraHolland

• Ophangen van posters op centrale locaties binnen en buiten Royal FloraHolland locaties

• Promotie op het Royal FloraHolland terrein, locatie Naaldwijk 

• Informatie pagina + banner op internet: www.royalfloraholland.com en www.tradefairrijswijk.com 

• Berichten in digitale nieuwsbrief naar klanten en hun relaties

• Persoonlijke uitnodiging naar klanten

• Presentatie in de afmijnzalen van Royal FloraHolland

• Plaatsen van berichten in social media.

Extra promotie op de beurs
Op diverse locaties op de beurs en bij de entree en cateringlocaties op de beurs is er een mogelijkheid om je producten extra 

in de schijnwerpers te zetten.

Voor informatie over deze promotieplekken kun je contact opnemen met events@royalfloraholland.com

mailto:klantenservice%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:klantenservice%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:events%40royalfloraholland.com?subject=
mailto:info%40thijsstandbouw.nl?subject=
mailto:Info%40ram-power.nl%20?subject=
https://www.de-broodfabriek.nl
https://www.royalfloraholland.com
http://www.tradefairrijswijk.com
mailto:events%40royalfloraholland.com?subject=
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1.6 Coronabeleid
Gezondheid en veiligheid van alle exposanten, bezoekers en medewerkers is onze grootste prioriteit. Wij zullen tijdig 

benodigde informatie met alle exposanten en bezoekers van de Trade Fair Rijswijk delen mocht dit nodig zijn. Bij klachten, 

blijf thuis.

1.7  Royal FloraHolland House
Het Royal FloraHolland House vormt het hart van de beurs. Het is de ontmoetingsplek waar bezoekers kennismaken met de 

dienstverlening van Royal FloraHolland en terecht kunnen voor een heerlijk kopje koffie of thee bij onze barista.

1.8 Noviteiten
Op een centrale locatie op de beurs richten wij een professionele presentatie in voor Noviteiten. Je kunt je aanmelden door op 

deze link te klikken.

1.9 Green Walk
Duurzaamheid is geen trend, maar een randvoorwaarde voor een gezonde groei van 

onze sector. Daarom werkt Royal FloraHolland, met diverse ketenpartners, aan een 

toekomstbestendige sierteeltsector, waarin bloemen en planten met respect voor mens 

en milieu worden geteeld en verhandeld. Door duurzaamheidseisen uit de markt te 

helpen realiseren in het aanbod, creëren we een betere marktpositie voor onze leden en 

klanten. Exposanten die in het kader van duurzaamheid toekomstbestendig zijn zullen 

zichtbaar worden in de Green Walk. Alle exposanten die volgens de eisen van het FSI, ‘FSI 

Compliant’ zijn, kunnen worden herkend aan een A4 bodje in de stand.

Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een internationaal, marktgedreven 

initiatief met een ambitieuze agenda voor het verduurzamen van de internationale sierteeltsector. Zie voor meer informatie 

ook FSI 2025 – Floriculture Sustainability Initiative .

1.10 Catering
Catering tijdens de opbouwdagen maandag en dinsdag: 

• Koffie en thee wordt aangeboden door de organisatie. 

• Tijdens deze dagen zal een horecapunt geopend zijn waar versnaperingen, 

• frisdranken en broodjes te verkrijgen zijn (beperkt assortiment, betaling contant of pin). 

Catering tijdens de beursdagen 

• Koffie en thee en water wordt aangeboden door de organisatie. Exposanten en bezoekers kunnen deze verkrijgen bij de 

diverse horecapunten verspreidt over de locatie. 

• Voor de lunch ontvangen de exposanten een voucher waarmee zij tussen 11:30 – 13:30 uur op diverse afhaalpunten de 

lunch kunnen ophalen. De lunch bestaat uit: 2 desembroodjes en een sapje naar keuze. Er is keuze uit: broodje kaas, 

broodje gezond ham en kaas, broodje kipfilet, broodje humus met gegrilde groente.

• Bezoekers en exposanten kunnen terecht bij de horecapunten in Bakkerij 1 en Bakkerij 2. Hier is tegen betaling een 

breed assortiment aan koeken, diverse belegde broodjes, saucijzen- en kaasbroodjes en dranken bestaande uit diverse 

frisdranken, bier en wijn verkrijgbaar. 

• Betaling alleen contant of met pin, het is niet mogelijk catering op rekening af te nemen. 

Voor bestellingen van catering in de stand kan je contact opnemen met: events@de-broodfabriek.nl 

1.11 Parkeermogelijkheden en routebeschrijving
Klik op de link van De Broodfabriek in Rijswijk voor alle informatie. 

Green 
Walk

https://www.formdesk.com/floraholland1/NoviteitenTradeFairRijswijk2023
https://www.fsi2025.com
mailto:events%40de-broodfabriek.nl?subject=
https://de-broodfabriek.nl/parkeren/
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2. Beursinstructies
2.1  Aanvoer direct naar De Broodfabriek
Op maandag en dinsdag 13 en 14 maart is het mogelijk direct de producten en materialen voor de stand te lossen bij De 

Broodfabriek. Let op: Er zijn daar geen docks! Alles dient op de vloer te worden gelost! Op de aanvoerbrief staat of je in 

Bakkerij 1 of in Bakkerij 2 staat. Op het terrein staat aangegeven op welke locatie je kunt lossen voor de juiste hal. 

2.2 Aanvoer via Royal FloraHolland/ Floriway
Indien het niet mogelijk is om direct bij De Broodfabriek te leveren dan kunnen de materialen en producten voor de stand ook 

in Naaldwijk worden gelost. Daarna kan Floriway het vervoer naar De Broodfabriek verzorgen. De kosten voor het vervoer van 

Naaldwijk naar De Broodfabriek bedragen € 25,50 voor een Veilingkar en € 13,50 voor een Deense Container (enkele reis).

In het bestelformulier kun je aangeven op welke wijzen de karren worden aangevoerd en of je gebruik wilt maken van Floriway 

voor het vervoer naar en evt. retour van De Broodfabriek.

Indien je al klant bent bij Floriway worden de kosten via Floriway in rekening gebracht. Voor degenen die daar nog geen klant 

zijn worden de kosten via Royal FloraHolland in rekening gebracht. 

2.3  Opbouwinstructies
De standhouder is zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de stand. Hiervoor is gelegenheid op maandag 13 maart 
tussen 13.00 uur en 21.00 uur en dinsdag 14 maart tussen 08.00 uur en 17.00 uur. De organisatie van de Royal 

FloraHolland Trade Fair Rijswijk zorgt dat de producten, indien tijdig aangeleverd, in de stand staan als je de stand komt 

inrichten. Uiterlijk dinsdag 14 maart 17.00 uur dient de stand te zijn ingericht, na 17.00 uur wordt de beursvloer afgesloten 

en schoongemaakt. 

Let op: Het is ten strengste verboden om aan de standaard standwanden van Thijs Standbouw iets te bevestigen 
of te plakken. Bij de informatiebalie zijn tape en haakjes verkrijgbaar voor het ophangen van lichte borden aan de 
standwanden.

Tijdens de opbouw controleert de brandweer of alles volgens de brandvoorschriften opgezet wordt. Alle brandbare 

materialen dienen te worden geïmpregneerd. Standhouders dienen zich te allen tijde te houden aan eventuele instructies 

van de brandweer. Indien je een arrangeur inhuurt voor de inrichting van de stand informeer de arrangeur dan zelf over de 

instructies met betrekking tot de aanvoer en op-, en afbouw. 

Arrangeurs/ Standbouwers
Arrangeurs/ Standbouwers die veel stands op de Trade Fair Rijswijk gaan opbouwen en inrichten kunnen op aanvraag eerder 

opbouwen. Dit kan worden aangevraagd via events@royalfloraholland.com 

Let op: Tijdens de op- en afbouw is de beursvloer verboden voor kinderen.

mailto:events%40royalfloraholland.com%20%20%20?subject=
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2.4 Ophangpunten
De mogelijkheid bestaat om ophangpunten boven de stand aan te laten brengen. Het aanvragen van ophangpunten kan tot 

en met 16 februari door een mail te sturen naar events@royalfloraholland.com. De aanvragen moeten voorzien zijn van een 

duidelijke tekening, welke belasting er aan komt (max. 50kg.) per ophangpunt, contactpersoon, mobiel nummer en stand 

nummer. De kosten bedragen € 175,00 per ophangpunt. De ophangpunten zullen zo veel als mogelijk is op het gewenste punt 

worden aangebracht, de constructie van het gebouw beperkt dit aanzienlijk. Gebruik van hijsmiddelen voor het ophangen van 

zaken is vanwege aangescherpte regelgeving niet toegestaan. 

De Broodfabriek brengt alle ophangpunten aan, incl. een goedgekeurde kabel. Het is niet toegestaan andere kabels of 

kettingen te gebruiken. Tijdens de opbouw controleert de brandweer of de belasting van deze ophangpunten binnen de 

voorschriften opgezet wordt. De kosten worden doorberekend aan de exposant en niet aan de standbouwer. Bestel de 

ophangpunten tijdig, tijdens de opbouw is het niet meer mogelijk ophangpunten te bestellen.

2.5 Afbouwinstructies
Donderdag 16 maart 2023 om 16.00 uur sluit de Trade Fair Rijswijk. Na sluitingstijd dient de stand direct leeggeruimd te 

worden. De organisatie van de Trade Fair Rijswijk zorgt dat er voldoende lege karren klaarstaan. Hierop kunnen de producten 

en evt. decoratiemateriaal worden geplaatst. Graag de kar insealen. Let op: Royal FloraHolland verstrekt geen sealfolie! 

Aan elke kar dient een ingevuld retourformulier te worden bevestigd dat in de week voor de beurs wordt gemaild. Extra 

retourbrieven zijn verkrijgbaar bij de info stand op de beurs. Indien mogelijk kun je de karren zelf afvoeren vanaf De 

Broodfabriek op donderdag tot 24.00 uur of op vrijdag 17 maart van 8.00 tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk de karren door 

Floriway naar Naaldwijk te laten vervoeren zodat je de karren daar kunt (laten) ophalen. De kosten voor de retourvracht 

bedragen € 25,50 per veilingkar en € 13,50 per Deense Container. Graag op het bestelformulier aangeven op welke manier je 

de afvoer wilt regelen. 

Alle producten en materialen die op vrijdag 17 maart na 17.00 uur nog op de beursvloer aanwezig zijn worden verwijderd en 

vernietigd. De kosten hiervoor, vermeerderd met €100,- begeleidingskosten worden aan de exposant in rekening gebracht. 

Wij raden het aan om tijdens de op- en afbouw veiligheidschoenen en -hesje te dragen. 

mailto:events%40royalfloraholland.com?subject=
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3. Standinrichting
 

3.1 Standinformatie
De wanden van de stands bestaan uit systeempanelen in een zwarte kleur met een lage tussenwand, zie volgende pagina. 

Deze panelen zijn 1 meter breed en worden aan elkaar verbonden met aluminium frames. De achterwand is 2,5 m hoog 

evenals de zijwanden op de eerste meter vanaf de achterwand. De voorste meter van de zijwand is 1 m hoog. Tevens is de 

stand voorzien van een frieslijst met naambord. Aan de bovenkant is de stand open, dus ook grote planten kan je in je stand 

plaatsen. 

De inrichting van de stand mag niet hoger zijn dan 2,5 m. Indien de inrichting van de stand hoger is dan de standaard 

afmeting dien je zelf contact op te nemen met de standhouders waarvan de stand grenst aan jouw stand. Gaan zij  

akkoord met de hogere standbouw (tot maximaal 3,5 m) dan stuur je het schriftelijke akkoord van deze partijen 

naar events@royalfloraholland.com. Alleen in dit geval gaat de beursorganisatie akkoord met de verhoging van 

standwanden.

Indien de inrichting van de stand zonder overleg toch hoger is dan de standaard afmeting, zullen deze moeten worden 

afgebroken. Het is niet toegestaan producten, zitjes of promotiemateriaal buiten de stand te plaatsen. Materiaal dat buiten 

de stand staat wordt door de organisatie verwijderd.

De stand is leeg, meubilair etc. kun je zelf meenemen of je kan materiaal voor jouw stand huren via het digitale invulformulier. 

De leverancier, Thijs Standbouw, is tijdens de opbouw aanwezig bij de informatiebalie waar je terecht kunt voor vragen over 

jouw stand. Thijs Standbouw verzorgt ook de naamborden boven de stand. Let op: in De Broodfabriek ligt overal antraciet 

tapijt, dit hoeft je dus niet meer te bestellen. 

Het is verboden gebruik te maken van brandbaar materiaal zoals stro, nylon stof en houtsnippers. Indien je een eigen 

standbouwer inhuurt dien je hem/haar in te lichten over de regels die gelden voor de op- en afbouw, tijden etc. en de 

beursorganisatie in te lichten. 

Indien je geen gebruik maakt van de standaard systeembouw dan ben je verplicht om dit te melden aan de beursorganisatie 

via het bestelformulier. Het bestelformulier moet dus te allen tijde worden ingevuld. 

mailto:events%40royalfloraholland.com?subject=
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Impressie van de standaard standbouw: 

In De Broodfabriek is er geen rode bies langs de stands, de gehele beursvloer is voorzien van antraciet tapijttegels.
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3.2 Verlichting en stroom
• In alle standaard stands wordt er verlichting aan de voorzijde van de stand gehangen aan de frieslijst. Dit is 1 duospot (2 LED 

spots vergelijkbaar met reguliere spots van 75 Watt) per 4 m2 standruimte.

• In alle individuele stands wordt 1 wandcontactdoos van 1 KW neergelegd. 

• Wanneer je kiest voor maatwerkstands >24 m2 met eigen standbouw is er alleen stroom in jouw stand aanwezig. Alle overige 

zaken komen dan te vervallen.

• Heb je meer vermogen aan stroom nodig dan de standaard 1 KW? Dan kun je hiervoor extra stroomaansluiting(en) 

bijbestellen bij R.A.M. Power & Light. 

• Voor stands van kwekerscollectieven geldt dat er 1 KW stroomvermogen per aanvoerder in de prijs is inbegrepen, met een 

maximum van 1 KW per 8m2 stand oppervlakte.

• Ook extra verlichting kun je aanvragen bij R.A.M. Power & Light via het bestelformulier. 

• Voor deze extra stroomaansluitingen en extra verlichting zul je een factuur van hen ontvangen. (Dit gaat dus alleen om de 

aansluitingen en verlichting).

• Naast deze aansluiting(en), betaal je ook voor het extra aangevraagde vermogen. Voor het extra stroomverbruik wordt na 

afloop van de beurs € 50,- per extra aangevraagde KW in rekening gebracht door Royal FloraHolland. 

• Dit wordt via de veilingincasso verrekend. (Dit gaat dus om het extra aangevraagde stroomvermogen).

• Als je een andere leverancier van verlichting hebt wil je dan bij R.A.M. Power & Light aangeven hoeveel vermogen je nodig hebt?

R.A.M. Power & Light is bereikbaar onder tel.nr 0172 450577 of via e-mail info@ram-power.nl. Met vragen over het extra 

stroomvermogen, kun je ook terecht bij R.A.M. Power & Light.

3.3 Decoratiemateriaal
Je kunt zelf decoratiematerialen meenemen en deze afsturen volgens dezelfde procedure zoals vermeld in paragraaf 2.1 

en 2.2. Het is ook mogelijk om decoratie en presentatie materialen te huren bij Thijsstandbouw. In de bevestigings mail zijn 

bestelformulieren opgenomen van Thijs Standbouw. Thijs Standbouw plaatst de gehuurde materialen in de stand en deze 

worden direct na afloop van de beurs weer opgehaald. Mocht Thijs Standbouw de gehuurde materialen niet in de stand 

aantreffen dan wordt dit in rekening gebracht. 

3.4 Wi-Fi
Er is een gratis Wi-Fi netwerk ‘RFH-Event’ op de beurs beschikbaar, de inlogcode is: Rijswijk. Indien je andere ICT 

voorzieningen wenst voor in jouw stand dien je dit uiterlijk 10 februari aan te vragen via events@royalfloraholland.com. 

Wij zullen dan per aanvraag uitzoeken wat voor jouw standlocatie mogelijk is en wat de kosten zijn.

3.5 Schoonmaak tijdens de beurs
Na de opbouw en na de eerste beursdag worden de paden gezogen door De Broodfabriek. Jouw stand dien je verder zelf te 

onderhouden. Afval tijdens op- en afbouw dient gesorteerd, gedeponeerd te worden in de afvalcontainers en op milieukarren 

die verspreid over de beursvloer staan opgesteld. 

3.6 Brandinstructies
Roken en het gebruik van open vuur binnen het gebouw is ten strengste verboden, evenals het gebruik of opslag van gasflessen. 

Op last van de brandweer mogen standhouders alleen gebruik maken van niet-ontvlambare of brandveilige materialen voor 

stand aankleding. In verband met de werking van de sprinkler installatie is het niet toegestaan jouw stand aan de bovenzijde af 

te dekken door het aanbrengen van een plafond of dakconstructie. Het gebruik van brandbare decoratiematerialen zoals jute, 

diverse papiersoorten, rieten matten en stoffen is alleen toegestaan als zij zijn geïmpregneerd met een brandwerend middel. Als 

bewijs hiervoor is een certificaat afgifte bij de balie vereist voor dinsdag 14 maart 2023 13:00 uur. 

Instructies van de organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Indien bij controle blijkt dat de stand niet voldoet aan de gestelde eisen dan zal er contact worden opgenomen met de 

deelnemende contactpersoon (exposant). De stand wordt dan op kosten van de exposant alsnog aangepast of materialen 

worden verwijderd uit de stand. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld houtsnippers of houten planken als bodembedekking 

te gebruiken. De gehele beursvloer van De Broodfabriek is voorzien van antraciet tapijt dus ook in elke stand. 

mailto:info%40ram-power.nl?subject=
mailto:events%40royalfloraholland.com?subject=
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