
 
OP/AFBOUWINFORMATIE 
 
 
 

Evenementdagen Margriet Winter Fair 
23 t/m 29 november 2018, 10.00 – 18.00 uur 
 

Opbouwdagen Margriet Winter Fair   
21 t/m 22 november 2018, 08.00 – 20.00 uur  
 
Afbouwdagen Margriet Winter Fair  
29 november 2018, 18.00 – 00.00 uur 
30 november 2018, 08.00 – 20.00 uur 
(tenzij anders overeengekomen) 

 

 

OPBOUW 
Al het op- en afbouwverkeer rijdt het complex op via poort G14 volg borden exposanten (zie plattegrond 
hieronder) en wordt naar parkeerplaats P1 gestuurd. Vanuit daar zal men door verkeersregelaars 
opgevangen worden en in rijen worden geplaatst.  
 
De bestuurder van ieder voertuig kan zijn voertuig vervolgens aanmelden via een van de 
registratiekantoortjes die op de P1 staan. De registratie bestaat uit het invullen van een lossen/laden 
kaart. Deze dient de chauffeur dan voor de voorruit te plaatsen waarna hij/zij op basis van 
beschikbaarheid op aanwijzing van de verkeersregelaars zijn of haar weg kan vervolgen. Bij de 
betreffende hal kan de bestuurder dan het voertuig op aanwijzing van wederom een verkeersregelaar 
parkeren om vervolgens direct te gaan lossen. 

 
PARKEREN TIJDENS MARGRIET WINTER FAIR 
Parkeren tijdens de fair: iedere deelnemer ontvangt bij zijn/haar polsbandjes 1 parkeerkaart waarmee je 
in de parkeerzone zo dicht mogelijk bij je hal kunt parkeren. Dit geldt niet bij het aangetekend laten 
versturen van je polsbandjes – in dat geval dien je deze zogenaamde zonekaart bij de exposantenbalie 

 op te halen. De rest ontvang je wel aangetekend thuis gestuurd.
 
Let op! Bij het laden/lossen van de auto’s, graag de auto’s niet bij de deur(en) te parkeren maar 
aan/afvoer zelf met rol- of steekkarren te regelen. Eventueel is er rollend materieel via de webshop te 
bestellen hiervoor. 
 
 
AFBOUW 
Donderdag 29 november zal er een aangepaste procedure van kracht zijn. Op basis van de verwachte 
verkeersdruk door bezoekers zal er op het terrein geen ruimte zijn voor afbouwverkeer. Er zal daarom op 
die dag voor 18.30 uur geen afbouw verkeer (lees grote voertuigen/ vrachtwagens) toegelaten worden 
op het complex.  
 
Na 18.30 uur kan het afbouw verkeer zich via poort G14 zich melden op P1 waar de verkeersbegeleiding  
het afbouw verkeer verder zal begeleiden. Het oprijden richting de hallen zal gebeuren naar aanleiding 
van de uitstroom van onze bezoekers. Je zal dan aanwijzingen van de verkeersregelaars ontvangen hoe 
je het beste het complex kunt oprijden. 
 

  



 


