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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit huishoudelijk reglement met uitvoeringsvoorschriften voor de HISWA te water zijn vastgesteld door HMM Exhibitions BV
en van toepassing op alle inschrijvingen voor deelname aan de HISWA te water.
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
Organisatie: HMM Exhibitions BV.
Deelnemer: Elke rechtspersoon die zich (digitaal) heeft ingeschreven voor deelname aan de HISWA te water en met wie de
organisatie een overeenkomst heeft gesloten.
HISWA te water: Een jaarlijkse bootshow en heeft de karaktertrekken van hét multisectorale internationale buitenevenement,
gericht op de watersport en waterrecreatie.
De overeenkomst: De overeenkomst die is gesloten tussen de deelnemer en de organisatie voor deelname aan de HISWA
te water.
Evenement: HISWA te water
Evenementterrein: De door de organisatie vastgesteld het evenement- accommodatie/locatie.
Opbouw en demontage van de stands en ligplaatsen
1. Opbouw
De opbouwtijden per segment worden vermeld in de webshop. Deelnemers worden verzocht om zich aan de opbouw- en
demontagetijden te houden, dit om eenieder zo goed mogelijk toegang te geven tot de stand. De deelnemer dient zo tijdig
mogelijk te beginnen met de opbouw van de stand. De organisatie kan, zonder enige aansprakelijkheid, bij overschrijding van
de opbouwtermijn goederen weigeren. Alle werkzaamheden moeten op de laatste opbouwdag om 18:00 uur zijn beëindigd; de
deelnemers resp. de door hen ingeschakelde dienstverleners en leveranciers worden verzocht dan het evenementterrein te
verlaten.
Deelnemers met boten in het water dienen deze op de aangegeven tijd af te meren op de aan hen toegewezen ligplaatsen.
Van de genoemde tijdstippen kan helaas niet worden afgeweken; deelnemers die te laat arriveren, kunnen dus wellicht niet
meer de toegewezen ligplaats innemen. Een alternatieve ligplaats kan uitsluitend worden toegewezen als hiervoor ruimte
beschikbaar is.
2. Demontage
Ontruiming van stands en afvoer van goederen uit de Paviljoens is mogelijk na de officiële sluiting van het evenement, de
demontagetijden per segment worden vermeld in de webshop. Deelnemers met boten in het water kunnen wegvaren op de
door de organisatie aangegeven tijden. Tijdens het evenement worden de deelnemers met boten nader geïnformeerd over de
gang van zaken in verband met het verlaten van de jachthaven na afloop van de HISWA te water.
Het is aan te bevelen kleine en waardevolle goederen niet op een onbeheerde stand achter te laten. De standruimte moet na
de demontageperiode schoon, schadevrij en vrij van tape worden opgeleverd. Goederen, standbouwmaterialen en afval die
na deze periode nog in de Paviljoens of op de terreinen aanwezig zijn kunnen naar goeddunken van de organisatie voor
rekening en risico van de deelnemer worden opgeslagen of weggegooid.
Deelnemers met een stand in de Paviljoens en/of een Paviljoen (op de kade of op platforms in de haven), dienen deze de
maandagochtend na de laatste evenement dag om 12.00 uur leeg en schadevrij op te leveren. Indien er restanten
achterblijven van tape, zullen de schoonmaakkosten hiervoor in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
Deelnemers die gebruik maken van een platform op het water worden vriendelijk doch dringend verzocht om het eventuele
aangebrachte tapijt op de platforms te verwijderen voor vertrek uit de haven. Indien er restanten achterblijven op de platforms
worden de schoonmaakkosten hiervoor in rekening gebracht aan de deelnemer.
Het is niet toegestaan om materialen op of aan de hoofdsteigers van de haven te bevestigen, tevens mag er geen
gebruik worden gemaakt van spijkers of nietjes om materialen aan de steigers te bevestigen.
Stand inrichting
1. Kade
Tentoongestelde goederen in de Paviljoens dienen het doorzicht door het gangpad en het zicht op de omliggende stands niet
resp. zo weinig mogelijk te belemmeren, en moeten binnen de rooilijnen van de standruimte worden gehouden. Ook
beweegbare delen ervan mogen, bijvoorbeeld bij demonstratie, daar niet buiten komen.

Bij eigen bouw (plaatsen container o.i.d.) dient de deelnemer dan ook rekening te houden met de binnenmaten van de door
de deelnemer gehuurde vierkante meters met bijbehorende standbouw. Het plaatsen van standbouw buiten de gehuurde
vierkante meters is niet toegestaan. Indien de deelnemer hier geen gehoor aan geeft, kan de organisatie besluiten extra
vierkante meters in rekening te brengen. Mocht de deelnemer in verband met eigen standbouw meer informatie willen over de
afmetingen van de door HMM Exhibitions BV geleverde standbouw, wordt hij verzocht contact opnemen met het projectteam.
Bij het plaatsen van eigen standbouw in de door HMM Exhibitions geleverde standbouw in een gezamenlijk paviljoen dient de
deelnemer vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van de organisatie middels het insturen van een ruimtelijk ontwerp
met bijbehorende specificaties. Indien de organisatie geen toestemming verleent, dient het ontwerp van de eigen standbouw
aangepast te worden op basis van specificaties gegeven door organisatie en opnieuw beoordeeld te worden.
De standaard standbouw hoogte in de paviljoens is 2,50 meter. Indien de exposant hiervan wil afwijken, is hier schriftelijke
toestemming voor nodig vanuit de organisatie.
Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd. Verder mogen de
goederen tijdens de openingsuren niet worden afgedekt; de organisatie kan een eventuele bedekking verwijderen zonder
enige aansprakelijkheid. Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan. De deelnemer mag, anders dan met
schriftelijke ontheffing, tijdens het evenement geen tentoongestelde goederen van de stand weghalen. Moeten kleine delen
van de standinventaris buiten het gebouw worden gebracht, b.v. voor dringende reparatie, dan kunt u contact opnemen met
de organisatie.
Eventuele commerciële uitingen die aan de (zij)wand van uw Paviljoen en/of standbouw bevestigd worden, mogen niet hoger
of breder zijn dan de hoogte en breedte van het door u gehuurde Paviljoen of de door u gehuurde en/of zelfvoorzienende
standbouw in de Paviljoens.
2. Ligplaatsen
Het is voor deelnemers met een ligplaats niet toegestaan om goederen/ materialen buiten de stand op de loopsteigers te
plaatsen, dit in verband met de veiligheid van bezoekers en deelnemers en op last van de brandweer. Tevens dienen
voorwerpen die bevestigd zijn aan een schip (o.a. maar niet uitsluitend vlaggenstokken, davits, etc.) en uitsteken over de
loopsteiger verwijderd te worden, zodat zij geen obstakel en/of gevaar vormen voor passerende bezoekers. Er mag niets aan
de hoofdsteiger worden gemonteerd/ bevestigd of geniet.
3. Dieren op de stand
Indien een deelnemer dieren op zijn stand aanwezig wil hebben dan is het noodzakelijk dat hij - in verband met eventueel aan
te vragen vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming van het Ministerie van Economische zaken - de
organisatie minimaal zeven weken voor de opening volledig en schriftelijk informeert over zijn wensen en deze dieren alleen
aanwezig heeft tijdens het evenement na vooraf verkregen schriftelijke toestemming.
4. Aanbrengen van vloerbedekking (op platforms)
Voor gebruik van een speciale vloerbedekking (betontegels, zand, grind e.d.) is schriftelijk toestemming van de organisatie
nodig. Het schilderen van vloeren is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om vloerbedekking op de steiger van de
jachthaven aan te brengen. Alle gehuurde paviljoens worden standaard voorzien van vloerbedekking.
5. Platforms
De platforms hebben een vrijboordhoogte van ca. 0,50 m. in onbelaste toestand, wat overeenkomt met de vrijboordhoogte van
de hoofdsteigers. De toelaatbare belasting is 250 kg/m2. Het is uitsluitend toegestaan een platform te huren via de
organisatie.
6. Paviljoens
Paviljoens worden schadevrij aan de deelnemers opgeleverd, indien er door de deelnemer vooraf schade wordt
geconstateerd dan moet dit gelijk bij de organisatie worden gemeld. De deelnemers dienen na afloop van het evenement deze
weer schadevrij op te leveren aan de organisatie. Indien er schade is ontstaan tijdens de opbouw, evenementperiode en/of
demontage, zal dit worden doorbelast aan de deelnemer. Het is uitsluitend toegestaan een Paviljoen te huren via de
organisatie. Het is niet toegestaan om zelf een eigen gebracht Paviljoen te plaatsen (ook geen zogenaamde easy up tentjes).
7. Projectie en geluid/ rookmachines/ looplicht/ reclame-uitingen
Voorschriften hiervoor worden gegeven in artikel 10 van de Deelnamevoorwaarden. Voor het gebruik van geluids-, beeld- en
belichtingsapparatuur (ook lichtkranten), levende muziek en het optreden van artiesten is schriftelijke toestemming van de
organisatie nodig. Gebruik van z.g. looplicht (hinderlijk voor naburige stands), rookmachines en laserprojectie is niet
toegestaan. Voor projectie in de gangpaden of op wanden en plafonds in de Paviljoens wordt geen toestemming verleend.
Voor wat betreft muziekgebruik op de stand, zowel live, alsook mechanisch, versterkt of onversterkt, dient altijd van tevoren
toestemming te worden gevraagd bij de organisatie van HISWA te water evenals de vereniging Buma/STEMRA. In vrijwel alle

gevallen krijgt men tegen betaling van een bepaald bedrag per dag toestemming tot het gebruik van het door Buma/STEMRA
beheerde wereldmuziekrepertoire. Buma keert de auteursrechten weer uit aan de componist/tekstschrijver. Voor informatie:
Buma/STEMRA, Siriusdreef 22-28, Postbus 3080, 2130 KB Hoofddorp, T 023 799 79 99, www.bumastemra.nl. Verder dient u
voor muziekgebruik tijdens het evenement ook toestemming aan te vragen bij de vereniging SENA, ook hiervoor moet u een
vergoeding betalen. Voor informatie: SENA, Catharina van Renneslaan 8, 1217 CX Hilversum, T 035 625 17 00, www.sena.nl.
Via SENA betaalt u een vergoeding aan de uitvoerende kunstenaar(s) en de platenproducenten.
Het is niet toegestaan om beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek
ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken waardoor de grens van 80 Decibel wordt bereikt, alles voor zover dit naar
het oordeel van de organisatie hinder kan opleveren. Tevens zal de organisatie naar aanleiding van klachten van omliggende
stands maatregelen dienen te nemen, indien de grens van 80 Decibel wordt overschreden.
8. Veteranenziekte/Legionella bacterie
Naar aanleiding van de uitbraak van de Veteranenziekte in Noord-Nederland in het voorjaar van 1999, heeft de organisatie
maatregelen gedefinieerd teneinde de veroorzaker van deze ziekte, de legionellabacterie, krachtig te bestrijden. In dit verband
wordt artikel 10 van de Deelnamevoorwaarden, dat van kracht is bij evenementdeelname, aangevuld met de volgende
bepaling:
Artikel 10: Verplichtingen van de deelnemer
4. Het is de deelnemer verboden:
Om gebruik te maken van open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen (bijvoorbeeld: losse
aircosystemen, fonteinen, hogedrukreinigingssystemen, luchtbevochtigers, doucheapparatuur, sauna’s en/of whirlpools);
9. Vuilafvoer
De standbouwer/deelnemer is verplicht om het afval, dat ontstaan is tijdens de opbouw- en demontageperiode zelf op te
ruimen. Het afval dat door de deelnemer op de locatie wordt achter gelaten zal aan de deelnemer worden doorberekend.
De deelnemer is verplicht het afval dat ontstaan is tijdens een evenement gescheiden af te (laten) voeren. De organisatie
heeft verspreid over het gehele terrein afvalcontainers geplaatst, waar deelnemers hun afval kunnen deponeren. Tevens is er
een afvalverzamelplaats op het evenementen terrein, waar grote containers voor gescheiden afval staan.
Veiligheidsvoorschriften
1. Zachtboard
Alle vlakken moeten met een door een bevoegde instantie goedgekeurde, brandvertragende verf of lak zijn beschilderd
overeenkomstig de gebruiksvoorschriften, of van fabriekswege door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt. Daarbij
dient elke plaat duidelijk door de fabriek als zodanig gemerkt te zijn.
2. Hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat
Deze materialen moeten een dikte van tenminste 3,5 mm hebben, en kunnen worden ingedeeld in de klassen I en II van de
vlamuitbreiding, vastgesteld volgens NEN 6065; rookdichtheid, vastgesteld volgens NEN 6066.
3. Glas
Voor buitenwanden en scheidingswanden tussen stands: alleen veiligheidsglas of gewapend glas met ingegoten
kruiswapening.
Voor plafonds: alleen gewapend glas met ingegoten kruiswapening.
4. Textiel verticaal toegepast (vrijhangend)
Onbrandbaar textiel mag door behandeling voor speciale doeleinden niet brandbaar zijn geworden.
Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, dan wel door plakken op een ondergrond van
onbrandbaar materiaal of op de onder 1 t/m 3 genoemde materialen moeilijk brandbaar zijn geworden, wat door een proef
moet kunnen worden aangetoond.
Beide materiaalsoorten mogen bij het in aanraking komen met vuur of bij hoge temperaturen geen prikkelende of voor de
gezondheid schadelijke gassen of dampen afgeven, en niet druppelen of druipen.

5. Textiel horizontaal toegepast (velum)
Moeilijk brandbaar natuurvezel- en moeilijk brandbaar kunstvezelmateriaal moeten worden onderspannen met metaaldraad
op een onderlinge afstand van 35 cm, dan wel in twee richtingen met een maaswijdte van 70 cm. Het materiaal mag bij het in
aanraking komen met vuur of bij hoge temperaturen geen prikkelende of voor de gezondheid schadelijke gassen of dampen
afgeven, en niet druppelen of druipen.
Brandbaar natuurvezelmateriaal moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, en worden onderspannen met
metaaldraad op de wijze als hiervóór is aangegeven.
6. Strobalen, karton, riet- en stromatten
Deze materialen moeten gedurende tenminste 24 uur door onderdompeling in een impregneermiddel moeilijk brandbaar zijn
gemaakt, wat door een proef moet kunnen worden aangetoond.
7. Kunststoffen
Foliematerialen (al of niet voorzien van een z.g. textielrug) dienen te zijn geplakt op een ondergrond van onbrandbaar
materiaal of op één van de onder 1 t/m 3 genoemde materialen, waardoor het materiaal moeilijk brandbaar is geworden. Zij
mogen bij het in aanraking komen met vuur of bij hoge temperaturen geen prikkelende of voor de gezondheid schadelijke
gassen of dampen afgeven, en niet druppelen of druipen. Het hierboven gestelde moet door een proef kunnen worden
aangetoond.
Plaatmaterialen dienen moeilijk brandbaar te zijn, en mogen bij het in aanraking komen met vuur of bij hoge temperaturen
geen prikkelende of voor de gezondheid schadelijke gassen of dampen afgeven, en niet druppelen of druipen.
Voor schuimplastic en rubber (bijvoorbeeld voor letters) geldt hetgeen is aangegeven voor Plaatmaterialen, tenzij niet meer
dan 2 dm3 per m2 standoppervlak in de stand aanwezig is.
8. Papierproducten (behangpapier, crêpepapier, fotopapier)
Het papier moet geheel zijn geplakt op een ondergrond van onbrandbaar materiaal dan wel op één der onder 1 t/m 3
genoemde materialen, of door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt.
9. Verlichting
Ornamenten met gloei en of ledlampen, halogeen 12 en 220 volt zijn toegestaan indien: ze voldoen aan NEN 1010 norm;
vervaardigd van onbrandbaar materiaal of van een moeilijk brandbare kunststof, die bij verhitting geen druppels vormt, en
indien de armaturen van een in de normale handel gangbare uitvoering zijn; de opstelling stabiel is uitgevoerd; de lichtbron is
opgesteld op een afstand van tenminste 15 cm van enig brandbaar materiaal, dan wel indien de gespiegelde straling binnen
30 cm, gemeten vanuit de reflector, geen brandbaar materiaal kan treffen.
Gas-ontladingslampen zijn toegestaan indien: ze voldoen aan NEN 3243 norm; zie voorwaarden hierboven.
TL-ornamenten (kunststof) zijn toegestaan indien: het lichtvenster van een zelfdovende kwaliteit is, bij verbranding geen
prikkelende of voor de gezondheid schadelijke dampen afgeeft en van een in de normale handel gangbare uitvoering is; de
afstand tussen deze ornamenten en de buitenwanden van de stand tenminste 50 cm bedraagt; de totale oppervlakte van een
aantal aaneengesloten ornamenten niet meer bedraagt dan 3,5 m2; de afstand tussen twee aaneengesloten groepen
ornamenten tenminste 1 m bedraagt; de ophanging van de ornamenten is vervaardigd van metaal of van tenminste 10 mm dik
hout.
10. Impregneren van standmateriaal
Het kan - mede op grond van de Brandweervoorschriften - wenselijk zijn dat standmateriaal ter plaatse wordt geïmpregneerd.
11. Verdovende en/of hallucinerende middelen
Het is voor eenieder die werkzaam is, tijdens evenementtijden, verboden onder invloed te zijn van alcohol en/of andere
verdovende c.q. hallucinerende middelen.
12. Inzet Drones
Het gebruik van drones boven het evenemententerrein is niet toegestaan.
13. Verzekering gehuurde
De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en vermissing vanaf het moment dat het meubilair is afgeleverd. De
exposant dient zelf te zorgen voor een correcte verzekering. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u om zelf een
evenementenverzekering af te sluiten zodat eventuele kosten gedekt zijn. Indien de vervangingswaarde van de gehuurde
goederen groter is dan € 5.000 excl. btw is het afsluiten van een evenementenverzekering verplicht.
14. Catering
Het is de deelnemer niet toegestaan om voedsel te bereiden welke niet volgens HACCP regels zijn bereid.
Het is niet toegestaan consumpties te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door
de organisatie vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hier voorgaande geldt dat het verstrekken van
kleine consumpties aan bezoekers van de standruimte door de deelnemer wel is toegestaan.

15. Veiligheidscontrole
De door de organisatie aangewezen personen hebben het recht om eenieder die zich op het evenementterrein bevindt te
visiteren, en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen dan wel de toegang tot het evenementterrein te weigeren. In
beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het bezoek aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk
verboden voorwerpen.
Tenslotte
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet of onduidelijk wordt geacht, beslist de organisatie.

