
 
 
 
 
 
INFORMATIE VOOR STANDBOUWERS 
 
Algemene gegevens 
Naam bijeenkomst  : Nefrologiedagen 2023 
Datum bijeenkomst  : 28 en 29 maart 2023 
 
Locatiegegevens 
Naam locatie   : NH Koningshof 
Adres    : De Locht 117, 5504 RM Veldhoven 
Expositieruimte   : Genderhal en Kempenhal 
 
Ingang    : De toegang tot expositieruimte voor (vracht-) auto's bevindt zich aan de achterkant  

  van het congrescentrum. Volgt u de borden op het terrein van het congrescentrum. 
Routebeschrijving  : Een gedetailleerde routebeschrijving vindt u elders op onze website of raadpleegt u 
      https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-eindhoven-conference-centre-koningshof/map 
 
Contactpersonen 
Voorafgaand aan het congres: 
Mauritz Scheffens, sponsor director: ++31-(0)85-401 1944  
 
Tijdens het congres: 
Mirjam Dobbenberg, beursmanager: ++31-(0)6-3615 5266 
   - voor assistentie op de beurs, last-minute bestellingen, consumptiemuntjes en overige informatie 
 
Karin van Wielink, beursmanager: ++31-(0)6-1191 4377 
   - voor assistentie op de beurs, last-minute bestellingen, consumptiemuntjes en overige informatie 
 
Emailadres: info@nefrologiedagen.nl 
 
Correspondentie 
Correspondentieadres: Postbus 34, 6130 AA Sittard     
 
De congreslocatie 
Een plattegrond van het congrescentrum treft u aan op dezelfde webpagina als dit document. 
 
Op- en afbouwtijden 
- Opbouwen op maandag 27 maart vanaf 08.00 uur tot en met 22.00 uur 
- Opbouwen op dinsdag 28 maart vanaf 07.00 uur tot en met 08.30 uur 
- Afbouwen op woensdag 29 maart vanaf 17.00 uur. 
 
NB. Afwijkende tijden uitsluitend op aanvraag en na goedkeuring van de organisatie. 
 
Afmetingen 
Kempen- en Genderhal: 
Totale oppervlakte bedraagt ca 1.700 vierkante meter 
 
Hoogte Kempenhal : 3.90 meter    
Hoogte Genderhal       : 3.90 meter    
Bodem                  : tapijt 
 
Organisatie stand 
De organisatie van het congres heeft op de beurs een eigen stand ingericht. Ten tijde van het congres kunt u hier terecht met al uw 
vragen. 
 
Standindeling 
De positie op de beurs is bepaald door de firma, toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Mocht u afwijkende wensen 
hebben, neemt u dan contact op met de firma. Voor de indeling raadpleegt u de plattegrond welke u op dezelfde pagina van de 
website vindt als dit document. 
 
Standpositie 
Bij aankomst treft u een beursvloer aan die door de organisatie is gemarkeerd met tape. Op deze manier kunt u eenvoudig uw 
standpositie vinden. Heeft u toch hulp nodig, meldt u zich dan bij Mirjam en Karin. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
De standruimte 
De standruimte wordt geleverd zonder tussen- of achterwanden. Bij aankomst treft u op uw ruimte het door ons te leveren 
standaard meubilair en het extra door u bestelde meubilair c.q. faciliteiten aan. Aanwezig is elektra en wifi. Extra inventaris is in 
overleg met de organisatie altijd mogelijk!  
Vanwege de opzet van de beurs dienen de stands aan de achterzijde netjes en vlak te zijn afgewerkt.   
 
Standaard faciliteiten 
Bij de prijs van de expositie zijn inbegrepen stroompunten van 220V, verwarming, WiFi internetverbinding en schoonmaakkosten 
(rondom de stand, niet in de stand). Niet inbegrepen zijn meubilair, (audiovisuele) apparatuur, water, extra afvalverwijdering en 
overige zaken.  
 
Schade, verlies en/of diefstal 
Indien u tijdens de op- en afbouw schade veroorzaakt aan eigendommen van derden, schade wordt toegebracht aan uw 
eigendommen of u verlies/diefstal lijdt, meld u zich dan onverwijld bij Mirjam en Karin. Zorg er in ieder geval voor dat u goed bent 
verzekerd tegen aanspraken. 
 
Belangrijk voor standbouwers 
Leest u ook het document “praktische informatie voor sponsors”. Hierin staat informatie die ook voor standbouwers van nut kan 
zijn. 
 


