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(BRAND-)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EXPO Greater Amsterdam

EXPO Greater Amsterdam heeft de veiligheid voor u, uw medewerkers en de bezoekers van uw evenement hoog in het vaandel. In dit 
verband spelen deze (brand-)veiligheidsvoorschriften een belangrijke rol. De (brand-)veiligheidsvoorschriften vloeien onder meer voort 
uit de gebruiksmelding en het Bouwbesluit 2012. 
U dient deze (brand-)veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het evenement  zorgvuldig door te lezen. Voor zover de bepalingen van 
toepassing zijn op uw evenement dient u deze na te leven en op te leggen aan uw medewerkers, de door u ingehuurde partijen en 
eventuele standhouders. 
Tevens willen wij u erop wijzen dat deze (brand-)veiligheidsvoorschriften geen volledig beeld geven van de toepasselijke landelijke en 
lokale wetgeving en voorschriften. Ook regelgeving welke niet vermeld is in deze (brand-)veiligheidsvoorschriften kan van toepassing zijn 
op uw evenement en dient door u te worden nageleefd. 
Bij discussie bepaalt EXPO Greater Amsterdamin samenspraak met het bevoegd gezag of een specifieke bepaling (al dan niet opgenomen 
in de (brand-)veiligheidsvoorschriften) van toepassing is op uw evenement en door u in acht genomen dient te worden. 

1. Verplicht aan te leveren gegevens
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opbouw van uw evenement, moet de Brandweer Haarlemmermeer van 
alle plannen op de hoogte worden gebracht. Hiervoor moet een situatieschets met noordpijl die niet kleiner is dan 1:1.000 en per 
bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een bruto oppervlakte van minder dan 
10.000 m2 en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere bruto vloeroppervlakte worden overlegd.
Deze tekeningen moeten voldoen aan de volgende voorschriften, conform artikel 1:19 lid 5 sub a, b en c van het Bouwbesluit 2012,
woordelijk luidende:
Sub a: Aanduiding van de schaal van de plattegrond.
Sub b: Per bouwlaag:

1. Hoogte van de vloer boven het meetniveau;
2. Gebruiksoppervlakte;
3. Maximaal aantal personen.

Sub c: Per ruimte: 
1. Vloeroppervlakte;
2. Gebruiksbestemming;
3. Bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte;
4. Opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 7.13 en 7.14 van het Bouwbesluit 2012.

Sub d: Met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn: 
1. Brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
2. Vluchtroutes;
3. Draairichting van deuren;
4. Zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 6.25, vijfde lid, van het Bouwbesluit 2012;
5. Vluchtrouteaanduidingen;
6. Noodverlichting;
7. Oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5 van het Bouwbesluit 2012;
8. Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
9. Brandslanghaspels;
10. Mobiele brandblusapparaten;
11. Droge blusleidingen;
12. Brandweeringang;
13. Sleutelkluis of –buis;
14. Brandweerlift.

Deze aanduidingen zijn conform NEN 1414: 2007, voor zover deze norm daarin voorziet. 

Nota bene: de gehele entree mag uitsluitend als verkeersruimte gebruikt worden en niet als gebruiksruimte (bijv. catering, stands etcetera 
zijn hier niet toegestaan). Wat wel is toegestaan, zijn aankleding, banners etcetera in relatie tot het evenement in de glazen hal. Overige 
wensen zijn bespreekbaar met EXPO Greater Amsterdam. 

Crowdmanagement: 
Brandweer Haarlemmermeer dient tevens te beschikken over de volgende gegevens: 
- wat de openings- en sluitingstijden van het evenement zijn;
- wie contactpersoon voor de hulpdiensten is; 
- via welk telefoonnummer de organisator tijdens het evenement te bereiken is; en tenslotte
- hoeveel personen er op het drukste tijdstip maximaal worden verwacht. Dit dient aangegeven te worden per gebruiksruimte en 

middels de berekening volgens artikel 2.108 van het Bouwbesluit 2012.
Aan de hand van de tekeningen wordt door Brandweer Haarlemmermeer getoetst of het aangevraagd aantal personen is toegestaan. 

De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen, is ten minste het aantal personen dat op dat 
gedeelte is aangewezen. Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van: 
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a. 45 personen per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 meter en 90 personen per 
meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, voor zover de aantrede van de trap ten minste 0,17 meter 
bedraagt;

b. 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte;
c. 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar 

constructieonderdeel bevindt met een met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden;
d. 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar 

constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden; en
e. 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang. 

2. Algemeen 
- In verband met de constructie van het complex van EXPO Greater Amsterdam dient het gehele complex ontruimd te worden bij 

windkracht 8 en hoger. De projectmanager – eventueel in overleg met het Bevoegd Gezag – bepaalt dwingend of het gehele complex 
ontruimd dient te worden.

- Het gebruik van het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdamis zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke 
situatie en de ontwikkeling van brand wordt voorkomen.

- Het gebruik van het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam is zodanig dat bij brand veilig kan worden gevlucht 
en de hulpdiensten toegang hebben.

- Onverminderd het bij of krachtens het bepaalde in het Bouwbesluit 2012 of de Wet milieubeheer is het verboden in, op, aan of nabij 
het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, 
handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins 
belemmeringen te veroorzaken waardoor:
a. brandgevaar wordt veroorzaakt; of
b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
c. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
d. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd; of
e. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd; 
f. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;
g. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het complex en omliggend terrein van EXPO Greater 

Amsterdam; 
h. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt 

veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door 
verontreiniging van het complex en/of omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam; of 

i.  instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.
- Het gebruik van het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam is zodanig dat hinder, gezondheidsrisico’s en andere 

veiligheidsrisico’s dan brandveiligheidsrisico’s voor personen in voldoende mate worden beperkt.
3. Geluidsnormen 
- Tussen 23:00 en 07:00 uur mag er geen activiteit in, op en om het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam zijn, 

tevens geen op- en afbouwwerkzaamheden. 
- EXPO Greater Amsterdam moet voldoen aan de reguliere geluidsnorm van: 

• Maximaal 50 dB(A) overdag, dit betekent dat het geluidsniveau langs de gevels en onder het glazen dak tot een maximum van 92 
dB(A) moet worden beperkt. 

• Maximaal 45 dB(A) in de avond, dit betekent dat het geluidsniveau langs de gevels en onder het glazen dak tot een maximum van 
85 dB(A) moet worden beperkt. 

• Maximaal 40 dB(A) gedurende de nacht, waarbij moet worden opgemerkt dat er tussen 23:00 en 07:00 uur geen activiteit in, op 
en om het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam mag plaatsvinden. 

- Deze geluidsnormen gelden voor alle activiteiten in het gebouw en op het omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam. Dit geldt 
dus voor muziek, voor alle installaties, voor opbouwwerkzaamheden, voor het vrachtverkeer en bezoekersverkeer. 

4.  Ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen 
a. De indeling van de te gebruiken ruimte(n) van EXPO Greater Amsterdam dient zodanig te zijn, dat er zichtlijnen zijn naar een 

(nood)uitgang. Een mogelijke oplossing hiervoor is te werken met een zogenaamde H-structuur. 
b. Binnen maximaal 40 meter afstand moet er zicht zijn op de verwijzing naar een (nood)uitgang. Indien door decorbouw, rekwisieten, 

stoffering, versiering of dergelijke de aanwezige transparantverlichting wordt belemmerd, moeten extra 
transparantverlichtingspunten worden aangebracht die tenminste voldoen aan de NEN-EN 6088. 

c. Bij gelijktijdig gebruik van meerdere ruimtes dienen de gangpaden op elkaar aan te sluiten.
d. In elke ruimte moeten de looppaden zodanig ingedeeld zijn, dat een uitgang vanuit ieder punt binnen maximaal 30 meter (door de 

aanwezigen) bereikt  kan worden. 
e. Aanduidingen van (nood)uitgangen die NIET gebruikt (kunnen) worden, moeten worden afgeblind.
f. De (groene) deurontgrendelingsknoppen en panieksluitingen dienen te allen tijde bereikbaar, bedienbaar en zichtbaar te zijn.
g. (Brandweer-)ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte aan 

de binnen en buitenzijde van het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam vrijgehouden worden van obstakels en 
door eenieder zonder gebruikmaking van losse voorwerpen kunnen worden geopend. De (nood)uitgangen aan de buitenzijde van het 
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complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam moeten eveneens vrij blijven van goederen en voertuigen. 
Uitgangen en nooduitgangen die niet gebruikt worden, dienen te worden afgeblind. 

h. De nooduitgangen aan de kant van de houten kernen mogen onder geen voorwaarden gebruikt worden ten behoeve van het laden 
en lossen voor, tijdens en na het evenement. 

i. De eerste 3 meter vanaf de gevel (aan de kopse kanten bij entree en opslag) dienen te allen tijde vrij gehouden te worden i.v.m. 
brandoverslag.

j. Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen - in een voor publiek toegankelijke ruimte – zijn 
ten minste 3 meter breed.

k. Voor een uitgang in een ruimte als bedoeld in het vorige lid is een vrije vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van ten minste 
de breedte van deze uitgang vereist.

5. Vrijhouden brandpreventieve voorzieningen 
a. Brandslanghaspels, blusapparaten, bluskanonnen, aspiratiesystemen, nooduitgangen, handbrandmelders, brandmeldpaneel, 

(groene) deurontgrendelingsknoppen en panieksluitingen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed, makkelijk bereikbaar en voor 
een ieder goed zichtbaar zijn. Dit geldt zowel in het complex als op het omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam. Bij 
tentoonstellingen en dergelijke moeten genoemde voorzieningen vanuit de looppaden zichtbaar zijn of aangeduid worden met 
pictogrammen. 

b. De brandslangen mogen absoluut niet gebruikt worden voor eigen doeleinden zoals voor het water geven van planten, vullen van 
bassins en dergelijke.

c. Voor elk evenement zal afzonderlijk worden beoordeeld of het aanbrengen van extra blusmiddelen noodzakelijk is.
d. Doordat er in EXPO Greater Amsterdam een aspiratiesysteem (met betrekking tot rookmelders en ontruimingsinstallatie) aanwezig is, 

wordt er continue lucht aangezogen. Het is dus van belang dat hierbij wordt stilgestaan als het gaat om horeca-aangelegenheden en 
overige activiteiten waarbij rook, stoom of stof veroorzaakt kan worden. De organisatie is verantwoordelijk voor het veroorzaken van 
een loos alarm ingeval van bovenstaande activiteiten. De boete, opgelegd door Brandweer Haarlemmermeer, zal doorbelast worden. 

6. Bereikbaarheid 
- Tijdens het gebruik van het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam dient de toetreding van het overkapte 

gedeelte (de ruimte onder de overkapping vanaf het toegangshek tot aan het einde van de overkapping) over een minimale breedte 
van 6 meter te allen tijde vrij te zijn. Dit in verband met de passeerbaarheid van twee voertuigen. Het plaatsen van sluizen dient 
schriftelijk door de Brandweer Haarlemmermeer per evenement te worden goedgekeurd.

- Rondom het gehele complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam dient te allen tijde een rijbreedte van ten minste 4,5 
meter en een doorrijhoogte van 4,20 meter boven de kruin van de weg vrijgehouden te worden. Extra aandacht dient er te zijn voor de 
draaicirkels van de brandweervoertuigen. 

7. Aankleding (zoals decors, rekwisieten, stoffering, versiering enzovoorts)
- Aankleding mag geen brandgevaar opleveren, niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en mag bij brand geen grote rookontwikkeling geven. 
- Aankleding moet vrijgehouden worden van spots, apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen. De temperatuur ter plaatse van 

de versiering is niet hoger dan 90°. 
- Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte aankleding moet een vrije ruimte  van minimaal 2,50 meter overblijven.
- Tegen of onder het plafond aangebracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale 

maaswijdte van 0,016 meter. Dit geldt ook voor glas in buitenwanden en scheidingswanden tussen stands.
- Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 

meter, of metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,70 meter.
- In de ruimte(n) mogen geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig zijn.
- Aankleding mag  bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen.
- Aankleding heeft een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden. Dit is niet van 

toepassing indien de aankleding:
a. zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden;
b. de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 meter is, en
c. niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.

- Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de bijdrage aan brandgevaar van aankleding.

8. Drukhouders
Gebruik van en het aanwezig hebben van brandbare, brandbevorderende, ontvlambare en/of ontplofbare (vloei)stoffen, gassen en 
drukhouders in, op of nabij het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam is verboden.  Afwijkingen dienen schriftelijk 
door het bevoegd gezag per evenement te zijn goedgekeurd.

9. Brandstoftanks 
Brandstoftanks en eventueel tentoongestelde voertuigen mogen maximaal 5 liter brandstof bevatten. Eventuele aanwezige accupolen 
dienen te zijn losgekoppeld.

10. LPG 
LPG mag niet gebruikt worden voor het bereiden van voedsel of andere doeleinden anders dan verkeersdoeleinden.
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11. Standbouw, podia, kramen en dergelijke
- Opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen, in een voor publiek toegankelijke 

ruimte, zijn brandveilig.
- Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:

a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; 
b. voldoet  aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1; 
c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld in NEN-EN 13501-1; 
d. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of 
e. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.

- Plafonds in de stand uitsluitend in overleg met projectmanager en het bevoegd gezag  i.v.m. brandmeldinstallatie in de ruimte(n), 
waarbij de minimale vereisten zijn dat het plafond uitsluitend uit gaaskaasdoek mag bestaan en maximaal 25 m2 aaneengesloten mag 
zijn. 

- De maximale bouwhoogte van standbouw etcetera is 4 meter. Bij hoge uitzondering mag een bouwhoogte van 6 meter aangehouden 
worden, mits de standindeling voldoet aan het rapport C981-4A-NO d.d. 22 juni 2009, opgesteld door Peutz. Dit rapport en toelichting 
is op te vragen bij EXPO Greater Amsterdam.

12. Kabels, snoeren en leidingen 
Kabels, snoeren en leidingen die in gangpaden en vluchtwegen worden gelegd, moeten met goede plakstrips worden afgeplakt en wel 
zodanig dat struikelen en/ of vallen van personen, dieren en goederen wordt voorkomen.

13. Gordijnen en andere voorwerpen 
Gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze zijn aangebracht, dat voorgeschreven opschriften en richtingspijlen 
duidelijk zichtbaar blijven en op generlei wijze het openen van vluchtdeuren belemmeren en/ of hinderen.

14. Brandbare producten 
Het gebruik van hooi, stro en brandbare emballage zijn in en om het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam niet 
toegestaan en mogen dus ook niet onder, in, op of achter stands worden opgeslagen. Eventueel onvermijdelijke opslag dient buiten het 
complex op een daarvoor door projectmanager en bevoegd gezag goedgekeurde plaats te geschieden. 

15. Aggregaat 
Het is niet toegestaan zelf een aggregaat mee te nemen of te laten meenemen naar het evenement. EXPO Greater Amsterdam verzorgt 
de electra, waaronder eventueel een aggregaat. 

16. Bakkramen/bakwagens 
Bakkramen en -wagens ten behoeve van de verkoop van oliebollen, patates frites, vis en dergelijke worden geacht door gespecialiseerde 
bedrijven gebouwd te zijn en dienen in het bezit te zijn van een geldig keuringsrapport van de installaties. EXPO Greater Amsterdam 
bepaalt de locatie van de bakkramen en – wagens in verband met het aanwezige aspiratiesysteem.

17. Open vuur, fakkels, vuurwerk en roken 
- Het gebruik van open vuur, fakkels etcetera is in alle ruimten en het omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam verboden, tenzij 
vooraf toestemming van het bevoegd gezag is verkregen. 
- Het gebruik van vuurwerk is in alle ruimten en het omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam verboden, tenzij vooraf 
toestemming van het bevoegd gezag is verkregen.
- Het is verboden te roken, open vuur en vuurwerk te hebben:

a. in een ruimte die bestemd is voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;
b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken; en
c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.

- Toxische stoffen 
Het exposeren en gebruiken van toxische stoffen al dan niet in hun oorspronkelijke verpakking is verboden. Het bevoegd gezag kan hier 
een uitzondering voor maken mits aan alle door het bevoegd gezag opgelegde voorwaarden worden voldaan.

- Ioniserende stralen uitzendende stoffen en apparaten 
Ioniserende stralen uitzendende stoffen of apparaten, zogenaamde radio-actieve stoffen of röntgen apparatuur, vallen onder de 
Kernenergiewet. Het is zonder vergunning bezitten en/of gebruiken van deze stoffen of apparatuur verboden. 

- Laserlicht 
Er mag geen laserlicht wordt toegepast in het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam  zonder voorafgaande 
toestemming en eventuele vergunning door het bevoegd gezag. Afhankelijk van de aard van de laser (golflengte, energie, geplust of niet) 
kunnen voorwaarden worden gesteld. 
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21. Opstelling van inventaris
1. De inrichting van een ruimte is zodanig dat: 

a. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is; 
b. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris niet kan verschuiven of 

omvallen als gevolg van gedrang; 
c. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris wel kan verschuiven of 

omvallen als gevolg van gedrang. 
Bij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na 
aftrek van de oppervlakte van de inventaris.  

2. In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodanig dat deze niet kunnen 
verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang. Dit is van toepassing indien deze zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 
stoelen zijn opgesteld. 

3. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten minste 0,4 m, gemeten tussen 
de loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. 

4. Wanneer in een rij als bedoeld in het derde lid tussen de zitplaatsen een tafel is geplaatst, bevindt deze zich niet in de vrije ruimte,
bedoeld in dat lid. 

5. Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8 zitplaatsen. 
6. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste: 

a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van 
het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is; 

b. 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het 
gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is; 

c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het 
gangpad of de uitgang ten minste 1,1 m is. 

7. Voor iedere voorstelling danwel evenement moet de ruimte onder de tribunes en zitplaatsen van papier en ander afval zijn ontdaan.

22. Bewaking en controle 
In verband met de brandveiligheid kan het bevoegd gezag en/of de projectmanager bepalen dat tijdens de openingsuren een brandwacht, 
wachtdienst of beveiligingsdienst moet worden ingesteld. Deze bewaking dient te geschieden door gediplomeerd en ter zake 
geïnstrueerd personeel en uitsluitend in te zetten via EXPO Greater Amsterdam.

23. Vloerbelasting, spantbelasting en rigging 
a. Iedere (gedeelte van een) ruimte binnen het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam heeft een andere dak-, 

plafond- en vloerbelasting, waardoor dit niet in één overzicht samengevat kan worden. Tevens is het afhankelijk van het gebruik van 
het dak, plafond en vloer, de verdeling van het gewicht en de weersomstandigheden (bijvoorbeeld water- en sneeuwlast). 

b. Aangezien het dak van de Glazen Kas van EXPO Greater Amsterdam bestaat uit zonnepanelen, heeft het dak een beperkte 
dakbelasting. Hierdoor zal te allen tijde een plan van bevestiging en ophangpunten opgesteld moeten worden. EXPO Greater 
Amsterdam zal de daadwerkelijke rigging uit laten voeren en dit kan dus niet door een organisatie zelf geregeld worden. 

c. Met betrekking tot de vloerbelasting kan de projectmanager voertuigen en dergelijke verbieden het complex danwel het omliggend 
terrein van EXPO Greater Amsterdam in/op te rijden/komen indien naar oordeel van de projectmanager de vloerbelasting hier niet 
geschikt voor is. 

d. Mocht er aan het complex danwel het omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam  schade gebracht worden door personen, 
dieren, voer- en vaartuigen, alles in de meest ruimste zin des woords, dan komen de kosten van herstel voor rekening van de 
veroorzaker. Is de veroorzaker niet te achterhalen dan komen deze kosten van herstel voor rekening van de organisator van het 
betreffende evenement.

24. Vloerbedekking 
Bepaalde ruimte(n) binnen het complex van EXPO Greater Amsterdam zijn voorzien van standaard tapijt. Het aanbrengen van eigen 
vloerbedekking is niet zonder toestemming van de projectmanager toegestaan. Indien een standhouder een tapijt of andere 
vloerbedekking in zijn standruimte wil aanbrengen, dient er contact opgenomen te worden met de projectmanager. Indien er kans is op 
vervuiling van de vloerbedekking door bijvoorbeeld koken, schilderen, lekkages van machines etcetera is het verplicht om 
vloerbescherming aan te brengen. Mocht er na het evenement toch sprake zijn van vervuiling van de vloerbedekking, dan zullen de 
schoonmaak- danwel vervangingskosten bij de veroorzaker in rekening worden gebracht. Is de veroorzaker niet te achterhalen dan 
komen deze kosten van herstel voor rekening van de organisator van het betreffende evenement.
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25. Legionella
1. Het is niet toegestaan in het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam te exposeren met – dan wel anderszins gebruik 

te maken van – open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen alsmede met aërosolvormende apparatuur. Hiervan kan 
bijvoorbeeld sprake zijn bij losse aircosystemen, fonteinen, hogedrukreinigingssystemen, luchtbevochtigers, vernevelaars, sproeiers, 
douche(apparatuur), bubbelbaden, sauna’s en/of whirlpools etcetera. Mocht hier toch gebruik van gemaakt worden – na toestemming
van alle betrokken partijen – dan dient de betreffende standhouder/exposant te allen tijde volledig mee te werken aan controles c.q. 
zelf bemonsteren, temperatuurmetingen te verrichten en zelf een logboek bij te houden. De projectmanager is in geval van twijfel of 
overtreding te allen tijde gerechtigd om de exposant te verbieden met de gebruikte constructie te exposeren danwel te gebruiken.

a. Een ieder  die water gebruikt en/of toepast op welke manier dan ook, mag dit water alleen betrekken via een aansluiting, 
aangevraagd bij de projectmanager en verzorgt door de huis-installateur MTD Nederland B.V. Toestellen of vervolginstallaties van 
gebruikers, aangesloten op de waterleiding van EXPO Greater Amsterdam, mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwaternet en 
moeten voldoen aan het gestelde in de AVWI en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen. De aansluiting van de toestellen moet 
afdoende beveiligd zijn. 

b. Het betrekken van water uit andere tappunten (zoals de brandslanghaspels en/of kranen in de toiletten) is uit het oogpunt van 
brandveiligheid en volksgezondheid ten strengste verboden. Misbruik wordt beboet. Ook het zelf meebrengen van water is verboden.

c. Voor eenieder die in het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam  gebruik maakt van water, komen de gevolgen 
van een eventuele legionella of soortgelijke besmetting voor eigen rekening en risico. Is de veroorzaker niet te achterhalen dan 
komen deze kosten voor rekening van de organisator van het betreffende evenement.

26. Overnachten 
Het is niet toegestaan in het complex en op het omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam te overnachten zonder toestemming van 
het bevoegd gezag. 

27. Luchtvaartuigen 
Het is verboden om, op of rond het complex en het omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam met een luchtvaartuig – in de meest 
ruimste zin des woords - op te stijgen/te landen of een luchtvaartuig te doen opstijgen/landen. De projectmanager kan van dit verbod 
afwijken, echter dient het bevoegd gezag een verklaring van geen bezwaar te verlenen danwel een vergunning af te geven. Eventuele 
schade aangebracht aan het complex en omliggend terrein van EXPO Greater Amsterdam komt voor rekening van de veroorzaker danwel 
de organisator van het betreffende evenement.
Op vluchten van hulpverleningsdiensten, zoals traumahelicopter, politiehelicopter en dergelijke is deze bepaling niet van toepassing.

28. Calamiteiten
- Van een calamiteit wordt gesproken wanneer er gevaar voor mensen en/of goederen bestaat of de kans hierop aanwezig is 

(bijvoorbeeld: brand, gasvorming, oproer of rellen). In dergelijke gevallen dient direct contact opgenomen te worden met de 
aanwezige projectmanager c.q. aanwezige suppoost. 

- Tijdens een beurs of evenement is de aanwezigheid van een EHBO’er verplicht. Deze persoon dient herkenbaar voor het publiek 
aanwezig te zijn. Waarschuw bij ernstige ongevallen de aanwezige projectmanager c.q. aanwezige suppoost, zodat intern de mensen 
(zoals de parkeerwacht t.b.v. opvang van de ambulance) geïnformeerd kunnen worden.

- Een calamiteitenplan is ter inzage aanwezig en dient opgevolgd te worden. 

29. Voorschriften, bevelen of aanwijzingen 
Afwijkingen dienen schriftelijk door het bevoegd gezag per evenement te zijn goedgekeurd.

Bevelen of aanwijzingen die met betrekking tot de (brand)veiligheid door of namens het bevoegd gezag worden gegeven, moeten direct 
worden opgevolgd. 
Alle van overheidswege geldende voorschriften zijn onverminderd van kracht, waaronder die welke zijn opgenomen in het Besluit van 29 
augustus  2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken 
(Bouwbesluit 2012). 

Indien er niet voldaan wordt aan de voorschriften, zoals genoemd in bovenstaand document, kan de projectmanager  in overleg met het 
bevoegd gezag besluiten de deuren van het evenement gesloten te houden. 

In alle gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien, beslist het bevoegd gezag. 

30. Gebruik in afwijking van de gebruiksmelding 
Handelingen in strijd met deze voorschriften – tenzij schriftelijk door het bevoegd gezag anders overeengekomen - worden beboet met een 
dwangsom, waarbij rekening gehouden moet worden bij:
- een afgesloten (nood-)uitgang: € 1.500,00 t/m €15.000,00; 
- een niet bereikbare (nood-)uitgang: € 750,00 t/m € 7.500,00; 
- een niet bereikbare blusmiddelen: € 750,00 t/m € 7.500,00; 
- losliggende kabels welke een obstakel vormen tijdens vluchten: € 750,00 t/m € 7.500,00. 
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Mocht het bevoegd gezag eventueel hogere dwangsommen opleggen dan vermeld in dit artikel of een dwangsom opleggen voor zaken die 
niet genoemd zijn in dit artikel maar wel in strijd zijn met deze voorschriften, dan zal/zullen deze dwangsom(men) worden doorberekend 
aan degene(n) die in strijd handelt/handelen met deze voorschriften. 




