20e MUNTMANIFESTATIE
ZA 19 SEPTEMBER 2020
EXPO HOUTEN – UTRECHT (NL)
De zalen van de Expo Houten zijn dermate ruim dat op
een verantwoorde en veilige manier een beurs gehouden
kan worden. Wel met de volgende aanpassingen:
– aparte ingang en uitgang van de beurszaal
– ruimere looppaden met aangegeven looprichtingen
– speciaal ingerichte strategische plekken met
ontsmettingsmiddelen
– verbeterd lucht circulatie systeem (verse lucht)
– vooraf online kaartverkoop (geen rij wachtenden meer)
– instroom bezoekers 09.30 -12.00u /13.00 -16.00u
– bij aankomst gezondheidscheck (4 bekende vragen)
– aanwezig beveiligingspersoneel voor handhaven regels

KAARTVERKOOP
Uitsluitend online en start 1 september (kosten € 5).
Via de website van de Expo Houten onder Evenementen.
Na betaling via Ideal ontvangt u het uit te printen
entreebewijs per email.

Helaas maken wij wel een voorbehoud voor het
definitief doorgaan van de beurs omdat dit
afhankelijk is van de laatste ontwikkelingen.
Voor de meest actuele beursinfo zie de websites
wbevenementen.eu – expohouten.nl/evenementen
Op Facebook: WB Verzamelbeurzen
Locatie (Meidoornkade 24 in Houten) ligt pal aan A27
(afrit 29) en gratis parkeren.
Directe busverbinding via Lijn 47 met Utrecht CS.
Tevens toegang tot de kaarten/filateliebeurs ernaast

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

Na uitvoerig overleg met de Expo Houten zijn wij ervan overtuigt
dat we dit evenement op zaterdag 19 september op een
verantwoorde en veilige manier kunnen organiseren.
Vanuit Expo en beursorganisatie worden de volgende maatregelen uitgevoerd:
– Bij de beurszaal komt een gescheiden in- en uitgang.
– De stands worden ruimer neergezet en ook de looppaden worden
aanzienlijk verbreed waarbij looprichtingen worden aangegeven.
– Op strategische plekken in de entreehal en beurszaal zijn voldoende
ontsmettingsmiddelen voorhanden.
– In de beurszalen met verhoogd plafond is het systeem van luchtcirculatie
verbeterd (o.a. verse lucht van buiten naar binnen).
– De dichte wand tussen beide beurszalen wordt vervangen door een flexibele
lage afscheidingswand (meer open verbinding tussen de zalen).
– Bij aankomst moeten bezoekers verklaren (bekende 4 vragen) dat zij
gezond zijn bij het tonen van het entreebewijs.

KAARTVERKOOP

De kaartverkoop start op 1 september en gebeurt uitsluitend online !
Op de website van de Expo Houten kan men kiezen voor twee instroom
momenten: vanaf 9.30 tot 12.00u of vanaf 13.00u.
Wij voorkomen zo lange wachttijden en rijen in de entreehal.
– de speciale ingekleurde 2 euro beursuitgifte, daarvan is de helft 's middags
vanaf 13.00u beschikbaar (voor spreiding bezoekers)

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Wij doen een nadrukkelijk beroep op de deelnemers en bezoekers
om zich aan de dan geldende maatregelen te houden.
Waarvan 1,5m afstand houden wel de bekendste is.
Wij rekenen er op dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid in neemt!
Aanwezig beveiligingspersoneel zullen zonodig mensen hier op aanspreken !

