
Overzicht standbouw
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch 

22 t/m 28 november 2019, 10:00 – 18:00 uur 



Algemene informatie (geldt voor alle stands)

• De breedte van het front mag nooit 
meer zijn dan twee keer de diepte van 
de stand

• Alle achterwanden zijn 2,5 meter

• Let op de putten in de plattegrond!

Let op!
Niet boren in het frame/geveltje. Bevestigen aan 
binnenkant balken dmv:
• Vis/expositie draad
• S-haak
• Lint
In het hout mag je niet:
• Nieten
• Tackeren
• Spijkers slaan
Vuur verboden, gebruik als alternatief nepkaarsen 
of lichtjes.
Brandbaar materiaal moet geïmpregneerd worden.



Inside standbouw (= Winterhuis)

We hebben dakjes in 3, 4 en 5 meter. 
Na 5 meter kan je het volgende 
verwachten:

• 6 meter krijgt 2 dakjes van 3 meter en 
een staander in het midden.

• 7 meter krijgt 2 dakjes en een staander 
welke één 4 meter en één 3 meter 
dakje verbindt.

• 8 meter krijgt 2 dakjes van 4 meter en 
een staander in het midden. 4 

• 9 meter krijgt 2 dakjes en een staander 
welke een 4 meter en een 5 meter 
dakje verbindt.

• 10 meter krijgt 2 dakjes van 5 meter en 
een staander in het midden.

• Er is nooit een paal in de achterwand.



Vakwerktenten

• Geen palen in de stand

• Alleen beschikbaar in formaten 
x3. Oftewel lengte en diepte 3, 6, 
9, etc. 

• De wand is altijd aan één kant 
groen, en aan één kant hout. 
Oftewel, de ene stand is 
helemaal groen en de ander is 
helemaal hout.



Arti standbouw

6x4 meter 3x3 meter

▪ Bij de 3x3 heb je geen pilaren in 
de stand.

▪ Bij alle stands die dieper zijn dan 
3 meter komt er een paal bij. Bij 
alle stands die breder zijn dan 3 
meter ook. 

▪ Bij 6 meter breed, heb je dus 
een paal, evenals de 10x5 meter 
(paal in het midden).

▪ De kopstand heeft ook 2 
paaltjes.

5x7 meter 10x5 meter



Basta (kerstchalets | hal 5)

• 5x5 → Hebben 1 m2 op de hoek om 
te gebruiken voor tentoonstelling.

• Geveltjes zijn 1 meter diep en ze zijn 
of 3 meter breed of 4 meter breed. 

• De maximale diepte is 5 meter, dit 
houdt in 1 gevel van een meter diep 
en dan nog een balk van 4 meter. 

De achterwand is zoals 
onderstaand voorbeeld:



Basta 4x2

Deze stands zijn alleen beschikbaar in het 
formaat 4x2 (op één uitzondering na)
De roze wanden zijn dit jaar onderstaande 
kleur 



PBI stand

Verschillende wanden (bovenstaand)

- Als glaswand;

- 2 bogen

- Een raster met glas

- Een raster zonder glas

- Deels deur, deels raster

- Of een middendeur en de         
zijwanden raster

- Of helemaal niks. 
Verschillende frames PBI 

Bij de standard standbouw 
heb je als achterwand een 
raster. Hierachter is een 
echte wand gebouwd. 
Aangezien het dak wat 
uitsteekt is er dus een 
kleine ruimte tussen het 
raster en de achterwand. 

De standhouder mag deze 
ruimte absoluut niet als 
berging/opslag gebruiken. 



HAL 1



HAL 3



HAL 5



HAL 6


