
Exposanten informatie Strandbeurs  

Beste deelnemer van de Strandbeurs 2020  

In dit document vindt u alle aanvullende informatie met betrekking tot de beursdag. Mocht u 
naderhand nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.  

Locatie  

The Beach 
Oosteinderweg 247 
1432 AT Aalsmeer 

Parkeren  

Voor de deur van The Beach is een groot parkeerterrein waar u kunt parkeren. Er staan 
parkeerregelaars die u de weg wijzen.   

Opbouw & afbouw beurs  

Opbouwen kan op maandag 23 november tussen 14:00 uur en 20:00 uur of dinsdag 24 november 
tussen 08:00 uur en 10:00 uur. Afbouwen kan direct na de beurs of woensdagochtend 25 november 
tussen 08:00 uur en 12:00 uur.  

Standplaats & plattegrond  

Voor de meest recente plattegrond en uw standplaats ga naar www.strandbeurs.nl/plattegrond  

Er zit een standaard hoeveelheid stroom van 900 watt inbegrepen bij uw stand. Heeft u meer nodig 
maar heeft u dit niet doorgegeven? Wij kunnen dan helaas niets meer voor u betekenen.  

*Wij raden altijd aan een extra verlengsnoer/haspel mee te nemen indien u gebruik maakt van 
stroom.  

Koel- en vriesmogelijkheid 

Heeft u producten die gedurende de beurs gekoeld moeten worden? Wij hebben een gezamenlijk 
koeling en vriezer ter beschikking. Tot een aantal weken voor de beurs kunt u doorgeven of u hier 
gebruik van wilt maken.   

Afval  

Tijdens de beurs zijn er verschillende prullenbakken verspreid over de beursvloer. Na de beurs zijn er 
grote afvalcontainers waar gebruik van gemaakt kan worden?  

 

 

 



Facturatie  

De factuur voor uw deelname aan de Strandbeurs dient te zijn voldaan voor de aanvang van de 
beurs. Mocht dit nog niet zijn gebeurd bij aankomst wordt u verzocht dit op dat moment te betalen. 
De factuur wordt pas op 1 november verstuurd, dit heeft als reden dat de situatie snel kan 
veranderingen indien de coronasituatie wijzigt. Wij kunnen de strandbeurs annuleren indien dit 
vanwege covid-19 noodzakelijk is.  

Deelname 

Heeft u een stand op de strandbeurs gereserveerd tussen 1 januari 2020 en 1 november 2020 en wilt 
u in de maand november nog annuleren? Dan is dit niet meer mogelijk.  

 


