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Voorwoord
Voor u ligt het handboek TKD 2022.
Met dit handboek kunt u de juiste stappen nemen op weg naar een succesvolle TKD.
De TKD is een 3-daags evenement van grondverzet-, sloop- en recyclingmaterieel en
hieraan verwante specialismen. De nadruk van de TKD ligt op actieve demonstraties.
In 1978 is de TKD met 19 exposanten in Veenendaal gestart. Via Soesterberg, Wezep,
Amsterdam, Barneveld, wederom Wezep, is de TKD in 2014 in Almere neer gestreken
en inmiddels uitgegroeid tot een mega-evenement.
De locatie voor de TKD 2022 is: ALMEERDERSTRAND (IJMEERDIJK) te ALMERE
De TKD vraagt een goede voorbereiding van de exposanten en stelt specifieke eisen
aan de organisatie. Dit alles voor een optimale TKD op 9 t/m 11 juni 2022.
In dit handboek worden aan de hand van trefwoorden in alfabetische volgorde alle
belangrijke zaken voor de TKD-exposanten aan de orde gesteld.
Wanneer u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van
de Stichting TKD:
Frits Kuijper
beursmanager TKD
tel.: 06 - 55 85 73 01
frits@tkd.nl
mw. Lia Willemse
officemanager TKD
tel.: 06 – 28 47 42 34
l.willemse@bmwt.nl

TKD-Uitvoeringscommissie
Arjan van den Oord (voorzitter)
Jan Hommes (BMWT)
Jeroen Buijs (BN)
Menno Kaandorp (BN)
Nico Willemsen (Cumela)

Anne Fokke de Vries (BN)
Lourens Meerman (BMWT)
Frank Hoogendoorn (Cumela)
Marcel Vening (BMWT)
Frits Kuijper (TKD)

Secretariaat Stichting TKD
Vlietweg 17U
2266 KA Leidschendam
telefoon: 070 - 30 10 103
website: www.tkd.nl
Bezoekadres TKD-terrein: IJmeerdijk 1, Almere (Afrit 2-Almere Poort vanaf A6).
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Algemeen
Op het TKD-demonstratieterrein moeten de aanwijzingen van de TKD-Uitvoeringscommissie (TKD-UC) en de TKD-veiligheidsinspecteurs (herkenbaar gekleed) worden
opgevolgd. Dit voor een goed en veilig verloop van de TKD.
Aansprakelijkheid
a.
De exposant brengt en beheert het product naar/op de kavel of stand voor eigen
rekening en risico.
b.
De exposant is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt
met dan al het gevolg is van de producten zelf, het gebruik ervan en/of het gevolg is
van een handelen of nalaten van de exposant zelf, zijn personeel en/of de in zijn
opdracht werkzame personen.
c.
De exposant is zowel aansprakelijk voor de directe als indirecte gevolgschade als
gevolg van schadeveroorzakende gebeurtenissen zoals vermeld onder sub b.
d.
De exposant moet zelf beoordelen of hij zijn producten wil verzekeren en moet
daartoe zelf over gaan.
e.
De exposant verplicht zich te verzekeren voor aansprakelijkheid van hemzelf, zijn
personeel of de in zijn opdracht werkzame personen.
f.
De TKD exponeert zich uitdrukkelijk, en is niet aansprakelijk, voor het niet kunnen
nakomen van de verplichtingen zoals zijn overeengekomen met de exposant,
waaronder begrepen schade als gevolg van beschadiging, verontreiniging, diefstal
en /of verloren gaan van zaken, alsmede schade door onvoldoende functioneren van
technische installaties of gebreken van de kavels of stands, behoudens opzet.
g.
De exposant vrijwaart de TKD van aanspraken van derden die door exposant
toegang hebben gekregen tot de TKD en/of die door de exposant bij hun activiteiten
zijn betrokken.
Aansprakelijkheidsverzekering
Exposanten dienen zelf voor een adequate (aansprakelijkheids)verzekering voor hun
materieel te zorgen. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de controle of uw de
verzekering ook eventuele schade aan/met de machine tijdens het draaien/demonstreren
op een beurs voldoende afdekt.
Aanvoer materieel kavels en stands
Voor een goed verloop van de aanvoer van materieel geldt het volgende:
Materieel voor de kavels en stands kan vanaf vrijdag 3 juni 07.00 uur t/m woensdag 8
juni 22.00 uur worden aangevoerd.
Groot materieel (bijv. een puinbreker), door een hijskraan te hijsen materieel kan op 3 t/m 7 juni
worden aangevoerd, mits i.o.m. TKD-organisatie. Hijskranen mogen op 7 en 8 juni niet op de
paden staan.
Tijdens de TKD-dagen is aanvoer niet mogelijk.
Aanvoer is dan alleen mogelijk op: Donderdag 9 juni:
voor 08.00 uur en na 21.00 uur.
Vrijdag 10 juni:
voor 08.00 uur en na 18.00 uur.
Zaterdag 11 juni:
voor 7.00 uur.
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Indien een exposant op de eerste TKD-dag om 8.00 uur zijn kavel of stand niet in gebruik
heeft genomen, is de UC zonder meer gerechtigd over deze kavel of stand te beschikken,
terwijl de exposant aan wie de kavel of stand was toegewezen, zijn financiële
verplichtingen geheel dient na te komen.
Indien de exposant zich tijdens de opbouw niet houdt aan de gestelde voorschriften
m.b.t. veiligheid en onderhoud, en/of de aanwijzingen van de UC, veiligheidscommissie,
brandweer of andere (overheids)instanties niet naleeft, is de UC gerechtigd de
noodzakelijk geachte voorzieningen op kosten van de exposant aan te brengen of de
exposant alsnog de toegang te weigeren.
Afvoer materieel kavels en stands
De TKD doet er alles aan om de afvoer zo snel mogelijk te laten verlopen (iedereen wil
graag zo snel mogelijk naar huis). De ervaring leert dat dit proces met vertraging /
spanningen kan verlopen.
Het verdient de voorkeur het materieel op maandag 13 juni en/of dinsdag 14 juni 2022
af te voeren i.v.m. de dan betere bereikbaarheid van het terrein.
Alle partytenten en stands moeten op maandag 13 juni 2022 om 11.00 uur leeg zijn ivm
afbraak.
1. Afvoer op zaterdag 11 juni 2022:
Materieel van de kavels kan vanaf 17.00 uur worden afgevoerd. Er wordt gestart met de
afvoer van zelfrijdend materieel. Vrachtauto’s (diepladers voor afvoer van materieel) worden
centraal geparkeerd. Vanaf de opstelplaats worden ze groepsgewijs het TKD-terrein
opgelaten. De wachttijd kan oplopen tot ruim 2 uur !!! Informeer uw transporteur over de
procedure/wachttijden.
Nadat om ± 18.00 uur al het rollend materieel is afgevoerd, worden de transporteurs tot het
expositieterrein toegelaten op aanwijzing van de TKD-UC. Het is ten strengste verboden te
parkeren c.q. te laden buiten de daartoe door de organisatie aangewezen plaatsen. Dit i.v.m.
een spoedig verloop van de afvoer voor alle exposanten.
2. Afvoer maandag 13, dinsdag 14 juni 2022:
Afvoer op deze dagen heeft de voorkeur. De kavels zijn dan beter bereikbaar.
De hele dag kan materieel worden afgevoerd. Het materieel moet uiterlijk
dinsdag 14 juni om 17.00 uur zijn verwijderd. Er is bewaking aanwezig t/m
woensdag 15 juni 12.00 uur.
Exposanten en/of hun vervoerders/leveranciers moeten zich tijdens de afbouw houden aan
de gestelde voorschriften m.b.t. veiligheid alsmede de aanwijzingen van de UC, de
veiligheidscommissie of andere (overheids)instanties.
De inzet van mobiele hijskranen t.b.v. de afbouw is NIET toegestaan op zaterdag 11 juni
2022.
Milieubelastend materiaal moet door de exposant zelf, voor eigen rekening worden afgevoerd,
conform de vigerende milieu- regelgeving. Het is ten strengste verboden afvalmateriaal te
begraven en/of achter te laten op het demonstratieterrein.
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Resterende producten, afval, puin, milieubelastend materiaal e.d. worden na verstrijken
van de genoemde termijn, door of vanwege de UC, op kosten van de betrokken exposant
verwijderd.
Aggregaat
De kavels hebben elektra. U heeft 220 volt met een voor simpel gebruik van laptop of
telefoons. Extra aan te vragen wattage kan middels een aanvraag naar frits@tkd.nl
Alcohol
Er worden geen alcoholische dranken verkocht en/of geschonken op de TKD.
De TKD is, conform vergunningverlening van de gemeente, volledig alcohol vrij.
Het bezit, gebruik of verstrekken van alcohol houdende dranken (ook buiten de
openingstijden) is, mede uit veiligheidsoverwegingen, verboden.
Dit geldt ook voor eigen gebruik van en/of door de exposanten.
Bannerframe
De kaveltenten zijn voorzien van een bannerframe (breedte x hoogte). De exposant kan
hier zelf zijn eigen banner aan bevestigen.
4x4: 387 x 50 cm.
5x5: 487 x 50 cm.
Bewaking
Hoewel de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het aangevoerde en
tentoongestelde materieel is vanaf maandag 30 mei 17.00 uur tot woensdag 15 juni 2022
12.00 uur, permanent bewaking (24 uur) op het TKD-terrein aanwezig.
Zorg dat materieel tegen diefstal is beveiligd, OOK tijdens de beursdagen!
Bezoekers
a.
De TKD is voor bezoekers geopend:
Op donderdag van 10.00 – 21.00 uur (toegang tot 20.00 uur)
Op vrijdag van
10.00 – 18.00 uur (toegang tot 17.00 uur)
Op zaterdag van
08.00 – 16.00 uur (toegang tot 15.00 uur)
b
De toegang is gratis bij voorinschrijving via www.tkd.nl.
c.
De UC is gerechtigd om wijzigingen in het verloop van de TKD aan te brengen.
In dergelijke gevallen kunnen exposanten en/of bezoekers geen aanspraken doen
gelden jegens de Stichting op vergoeding van welke vorm van schade ook.
Kinderen onder de 16 hebben alleen toegang onder begeleiding van een
volwassene. Honden zijn niet toegestaan.
Borgstelling
Voor de TKD geldt voor de kavels een borgstelling (i.v.m. milieuschade etc.)
De TKD restitueert de borg z.s.m. na de TKD (in ieder geval binnen 30 dagen), er van
uitgaande dat er geen reden is tot inhouding van de borg.
a.
Elke exposant met een kavel is verplicht een borg te storten ter grootte van € 2.500,-.
Voor kavels van 100 en 200 m² geldt een borg ter grootte van € 500,b.
Na afloop van de TKD wordt de borg binnen 30 dagen teruggestort aan de exposant,
tenzij er sprake is van een overtreding.
In dat geval wordt de borg aangewend ter (gedeeltelijke) voldoening van de schade
c.q. boete. Hierover wordt een exposant ter stond schriftelijk geïnformeerd.
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Buitenstand
Een buitenstand is de buitenruimte waar de exposant, in de aan hem ter beschikking
gestelde tent (4x4), de gelegenheid wordt geboden zijn product onder de aandacht te
brengen. Een buitenstand bestaat uit een partytent van 4x4m, voorzien van een vaste
vloer en elektra. De buitenstand grenst aan het looppad.
Computer- en/of videopresentaties zijn toegestaan zonder geluidshinder.
In/voor de stand mogen geen actieve demonstraties met machines worden gegeven.
Catering
Catering is toegestaan.
Overige cateraars hebben tijdens de TKD geen toegang tot het TKD-terrein !!!
Alcohol is altijd verboden.
De catering op het terrein wordt verzorgd door de cateraar. De verkoop is met een pasje of
per pin. Voor exposanten zijn er faciliteiten d.m.v. bestelling vooraf.
Voor cateringservice gebruikt u het bestelformulier op www.tkd.nl
Deelname
a.
Deelname aan de TKD is slechts mogelijk als aan alle voorwaarden is voldaan en het
volledige deelnamebedrag daadwerkelijk op de TKD-bankrekening is bijgeschreven.
b.
De plaatstoewijzing geschiedt door de UC. De plaatstoewijzing is bindend.
c.
De UC kan zonder opgave van redenen, na overleg met de exposant, een
toegewezen plaats wijzigen.
d.
Aan verstrekte plaatstoewijzingen en/of plattegronden kunnen geen rechten worden
ontleend.
Deelnamekosten
a.
1.
De deelnamekosten (exclusief BTW) bedragen:
stand buiten
€ 3.025,100m²
€ 4.125,200m²
€ 5.225,400m²
€ 6.600,800m²
€ 8.250,1200m²
€ 9.900,demobaan
€ 1.650,-- opslag op de kavelprijs.
Voor BMWT-leden geldt een korting van 10% op de deelnamekosten, mits bij inschrijving
het BMWT-lidmaatschap van een exposant door de BMWT officieel is bevestigd.
2.
-

De kavel is onverhard, vlak en bestaat in hoofdzaak uit zand.
Behalve een tent (5x5m of 4x4m;) met bannerframe en elektra zijn op de kavel
geen faciliteiten (zoals gas en water), aanwezig.
De tent wordt zodanig geplaatst, dat andere exposanten hier geen hinder van
ondervinden.
Voor het plaatsen van andere tenten, trucks, etc. gelden de voorwaarden uit
Bijlage A.
Betreft uitsluitend tent van 4x4m. Combinatie met demobaan is niet mogelijk.
Een buitenstand is inclusief bannerframe en elektra.
8
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b.
c.

De onder a. genoemde bedragen moeten worden voldaan binnen de daartoe
gestelde termijn in de factuur.
Indien betaling niet geschiedt, is de UC gerechtigd de deelname te annuleren.
Reeds gedane (deel)betalingen worden niet gerestitueerd.

Demobaan
De demobaan is een aparte (zand)baan t.b.v. demo voor vrachtwagens, (getrokken)
dumpers etc. en beschikbaar voor exposanten die hiervoor een toeslag betalen. Voor deze
exposanten gelden de volgende bepalingen:
•
alle producten moeten gelijktijdig op de eigen kavel kunnen worden tentoongesteld;
•
slechts 4 producten per kavel in de demobaan en tenminste 1 op de kavel;
•
altijd in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de exposant;
•
alle personen in en uit laten stappen in de pitsstraat;
•
niet stunten en de rijsnelheid aanpassen aan de baanomstandigheden (max 25 km);
•
gebruik van TKD-demobaan-veiligheidshesjes (beschikbaar via de TKD-organisatie);
•
aftanken moet op de kavel gebeuren, dus niet ‘leegrijden’ op de demobaan.
Diefstal
Hoewel de organisatie tijdens de TKD zorgt voor bewaking van en op het TKD-terrein (zie
ook ‘Bewaking’), is de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of
vermissing van het tentoongestelde materieel. De organisatie adviseert uw materieel zo te
demonstreren dat diefstal en vermissing wordt voorkomen.
Het is verstandig om losse zaken als laptops, schermen etc niet in de partytent achter te
laten. Neem uw maatregelen om diefstal te voorkomen.
Dienstverlening exposanten
T.b.v. exposanten worden diensten aangeboden m.b.t. kavelverharding, catering,
kavelopbouw en meubilair. Via de website www.tkd.nl kunt u rechtstreeks bij de leverancier
uw wensen kenbaar maken. U kunt ook gebruikmaken van uw eigen leveranciers (m.u.v.
catering), maar houdt u dan rekening met forse wachttijden bij de op- en afbouw.
EHBO
Op het TKD-terrein is EHBO aanwezig tijdens openingstijden van de TKD en tijdens de open afbouw.
Entree
Bezoekers moeten zich vooraf via de website registreren voor (gratis) entree aan de TKD.
Exposanten ontvangen voorafgaand aan de TKD een badge die alle dagen toegang geeft
(zie ook onder ‘registratie’).
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Exposant
Bedrijf en/of persoon dat/die overeenkomstig de gestelde voorwaarden heeft ingeschreven
voor de TKD en hiervan een bevestiging heeft ontvangen en derhalve gebruik maakt van
de mogelijkheid tot demonstreren en/of presenteren van zijn product(en) op het
demonstratieterrein.
Exposantenbijeenkomst
Deze informatieve bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 13 april 2022.
De aanvang is om 15.00 uur. Locatie: van der Valk Hotel te Almere.
Tijdens deze bijeenkomst worden de exposanten geïnformeerd over de (on)mogelijkheden
op het TKD-terrein, veiligheidsaspecten, logistieke zaken etc.
Vooral als een exposant voor de 1 e keer deelneemt is deze bijeenkomst aan te bevelen.
Deze bijeenkomst is verplicht voor de veiligheidsverantwoordelijk van de kavel.
Geen doorgang TKD
Indien de TKD niet kan plaatsvinden, komen de inschrijvingen te vervallen en daarmee de
eventuele reeds gedane toewijzing van kavel of stand.
Deze inschrijvers hebben in onderhavig geval recht op restitutie van gedane betalingen,
onder aftrek van reeds gemaakte kosten.
Retributie geschiedt binnen 90 dagen na het bekend worden van het besluit dat de TKD
geen doorgang vindt.
Graafdiepte
De maximale graafdiepte op alle kavels is tot het maaiveld en kan alleen met het opgebrachte
zand. Milieuschade veroorzaakt door te diep graven is voor rekening van exposant.
Inschrijving
a.
Inschrijving voor de TKD vindt plaats als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
het inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend in het bezit van het
secretariaat zijn, en
de inschrijving bevat een overzicht van de product(en) die de exposant
voornemens is te exposeren, en
de exposant met een kavel is fabrikant of importeur Nederland van het product
*1 , of
de exposant met een stand is fabrikant of importeur Nederland van het product
dan wel leverancier van de dienst, of
de exposant met een kavel of stand is leverancier van een verhuur/leasedienst,
en
de UC heeft de inschrijving, al dan niet onder voorwaarden, bevestigd.
b.

De UC is gerechtigd inschrijvingen zonder opgave van reden te weigeren.
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c.

*1)

Een door de UC bevestigde inschrijving kan niet zonder toestemming van diezelfde
commissie worden ingetrokken of gewijzigd.
Bij intrekking door de exposant van een bevestigde deelname geldt de volgende
annuleringsregeling:
bij annulering vóór 15 januari 2022 bedragen de annuleringskosten 25% van
de deelnameprijs;
bij annulering op of ná 15 januari maar vóór 15 maart 2022 bedragen de
annuleringskosten 50% van de deelnameprijs;
bij annulering op of na 15 maart t/m 1 mei 2022 bedragen de
annuleringskosten 75% van de deelnameprijs;
bij annulering ná 1 mei 2022 moet de volledige deelnameprijs worden voldaan.
Een holding kan meerdere importeurschappen bezitten. In dat geval kan gebruik
worden gemaakt van de uitgangspunten voor clustering.

Inschrijving door concerns en/of holdings
a.
Een exposant is een bedrijf dat zich als zodanig in de markt presenteert
(eigenstandige eenheid).
b.
Een holding kan meerdere importeurschappen bezitten.
In dat geval geldt de inschrijving per importeurschap met volledige toepassing van dit
reglement.
c.
Bij inschrijving van meerdere importeurschappen uit één holding, kunnen deze
inschrijvingen op één kavel worden geplaatst, mits het een kavel van minimaal
1200m2 betreft.
d.
Indien een importeur Nederland van een bepaald product ontbreekt, kunnen de
vertegenwoordigers Nederland van dit product gezamenlijk een kavel huren.
Kavels
Een kavel is een ruimte in de buitenlucht op zandgrond waar de exposant de gelegenheid
wordt geboden zijn product te demonstreren
De plaatstoewijzing gebeurt door de UC. Wijzigingen worden alleen toegestaan wanneer:
a) een soepel verloop van de TKD dit vereist; en
b) de organisatie dit wenselijk en mogelijk acht.
Het materieel wordt gedemonstreerd op kavels van 100m² tot 1200m². De kavelafmetingen
zijn zoveel mogelijk rechthoekig of vierkant. Daar het terrein glooiend en smal is kunnen
afmetingen per kavel verschillen. Het is verboden om niet gebruikte delen van een andere
kavel of het TKD-terrein met eigen materieel te benutten of materieel permanent op de
demobaan te laten staan. De kavelgrootte moet van voldoende omvang zijn om al het
meegebrachte materieel op te plaatsen en om veilig te demonstreren.
De kavels zijn op de hoeken afgebakend.
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Kavelverantwoordelijke
De kavelverantwoordelijke is voor de TKD-organisatie de aanspreekbare functionaris bij de
periodiek door de TKD-organisatie uit te voeren veiligheid-checks en in geval van een
calamiteit op de kavel en voor overige vragen en/of discussiepunten
Klic melding
De TKD-organisatie verzorgt de KLIC-melding voor de graafwerkzaamheden op het TKDterrein.
Links
Op www.tkd.nl vindt u diverse links van verwante organisaties, betrokken bij de TKD.
Meubilair
De kaveltenten zijn voorzien van een vaste vloer, maar worden zonder meubilair
opgeleverd. U kunt gebruikmaken van uw eigen leveranciers, maar houdt u dan rekening
met wachttijden bij de op- en afbouw. Het kaveltentje moet op maandag 13 juni om 11.00
uur leeg worden opgeleverd.
Olie
Dringend advies aan de exposanten: voorzie uw machines van olie voor aflevering bij het
TKD-terrein. Olieleverantie ter plaatse kost tijd. Houdt u rekening met wachttijden.
Op donderdag wordt slechts bij uitzondering HVO 20 t/m 100, stroom of dieselolie geleverd.
Op vrijdag en zaterdag wordt HVO of dieselolie geleverd. Levering vindt plaats na tijdige
opgave bij de leverancier. Levering van brandstof is op basis van automatische incasso.
Tijdens het tanken moet altijd gebruik worden gemaakt van de lekbak en de tankdeken!
(verstrekt door de olieleverancier).
Milieuschade veroorzaakt tijdens het tanken is voor rekening van de exposant.
De organisatie beveelt het gebruik van HVO aan. Gebruik van dieselolie is alleen toegestaan
na toestemming van de organisatie vooraf.
Openingstijden
De openingstijden van de TKD 2022 zijn:
Donderdag 9 juni:
10.00 - 21.00 uur (toegang tot 20.00 uur)
Vrijdag 10 juni:
09.00 - 18.00 uur (toegang tot 17.00 uur)
Zaterdag 11 juni:
08.00 - 16.00 uur (toegang tot 15.00 uur)
Gedurende de openingstijden moet de stand/kavel bemenst zijn.
Organisatie
De TKD wordt georganiseerd door de Stichting TKD.
De TKD-UC is belast met de uitvoering.
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Parkeren
Parkeren is gratis. Voor een vlotte doorstroming van grote aantallen auto's zijn
parkeerwachten aangesteld. Op hun aanwijzing parkeert u de auto.
Voor exposanten is er een aparte parkeerplaats beschikbaar door middel van P-kaarten.
Voor 30 mei worden de P-kaarten naar de exposanten gezonden.
Parkeren op uw kavel of op het TKD-terrein is niet toegestaan voor, tijdens of na de TKD.
Partytent / kaveltent
Op iedere kavel wordt een partytent geleverd van naar wens 4x4m of 5x5m, voorzien van
een vaste vloer. Op verzoek van de exposant is plaatsing van een extra tent toegestaan,
voor rekening van de exposant. De kosten hiervoor zijn € 550,-.
De positie van de tent(en) kan door de exposant tot 22 april worden doorgegeven aan de
TKD d.m.v. het intekenen op het plattegrond (plotje) wat u wordt toegezonden. De partytent
staat op de achterste helft van de kavel. De tent moet minimaal 4 meter vanaf het looppad
worden geplaatst.
Het is de exposant van een kavel niet toegestaan een eigen tent/unit te plaatsen. Hiervoor
moet vooraf overleg zijn geweest met de TKD inzake vorm, op- en afbouw.
Product(en)
De zaak en/of zaken inclusief bestanddelen die de exposant wil exposeren al dan niet
onder een soort – en/of merknaam.
a.
Producten die worden gedemonstreerd voldoen te allen tijde aan de wettelijke
veiligheidseisen, zowel in stilstand als in beweging/gebruik zijnde, en exposanten
zullen nimmer zonder toezicht en zonder aanwezige deskundige derden toegang
verlenen tot de producten.
b.
Product(en) die gedemonstreerd wordt/worden, zijn vermeld op het inschrijfformulier
en bevestigd door de TKD. De exposanten moeten de specifieke eigenschappen van
hun product(en) in werking zijnde tonen.
Een product dat niet op de inschrijving vermeld staat, mag niet worden geëxposeerd,
tenzij dit product ondersteunend is voor het product waarvoor is ingeschreven
(hulpmaterieel/materiaal). In dit geval moet dit product ofwel worden geleverd door
de betrokken exposant, ofwel worden geleverd door een andere TKD-exposant.
Indien een exposant, zijnde een verhuur en/of leaseorganisatie aan de TKD
deelneemt, mag zij uitsluitend producten exposeren waarvan de fabrikant en/of
importeur ook als exposant deelneemt aan de TKD. Daarnaast kan de exposant,
zijnde een verhuur en/of leaseorganisatie exposant slechts één product van een
exposant op zijn kavel plaatsten.
c.
Door of namens de UC kan worden bepaald dat een (hulp)product dat niet op het
inschrijfformulier vermeld staat en wel op de kavel wordt geëxposeerd, wordt
uitgesloten van deelname.
Een dergelijke uitsluiting en evt. verwijdering leidt niet tot aanspraak op
schadevergoeding jegens de Stichting.
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d.

e.

Het aantal producten dat op een kavel wordt geëxposeerd is vrij, mits:
de veiligheid niet in gevaar komt, en
al het materieel overzichtelijk op de kavel geplaatst en gedemonstreerd kan
worden, en
maximaal 1.00 m diep wordt gegraven, en
de voorwaarden genoemd in artikel 7, in acht zijn genomen, en
in staat van “nieuw” is.
Daar waar de veiligheid bij demonstraties dit vereist, wordt een deugdelijke
ondergrond door of vanwege de exposant aangebracht.

De TKD is een actieve demonstratiebeurs. Waar mogelijk moeten de producten in werking
zijnde worden gedemonstreerd.
Productinformatieborden
Het is toegestaan om (product)informatieborden met machine-gegevens bij machines te
plaatsen, formaat max. 80x60cm. Zie ook onder ‘Reclame’.
Publiciteit
De TKD kent een website: www.tkd.nl
Deze site bevat informatie over exposanten, locatie, openingstijden etc.
Er is de mogelijkheid om door te linken naar de websites van de exposanten.
Tijdens de TKD is het uitdelen van folders en ander reclamemateriaal verboden.
Exposanten met het product vakbladen en/of kranten welke niet product gebonden zijn
mogen in duurzame tassen en uitsluitend op verzoek van bezoekers een exemplaar
uitreiken (geen actieve verstrekking). Dit geldt ook voor schriftelijke info van
vakorganisaties e.d.
Puin
Sommige exposanten gebruiken en/of produceren puin op hun kavel. Dit puin moet zijn
afgevoerd voor woensdag 15 juni om 12.00 uur. Bij nalatigheid van de exposant voert de
organisatie het puin op kosten van de exposant af.
Bij tijdelijke opslag in het terrein van steenachtige bouwstoffen en/of materialen op de
bodem moet een fysieke scheiding worden aangebracht in de vorm van een puinmat c.q. –
dek. Dit om direct contact met de onderliggende grond te voorkomen en de
terugneembaarheid te waarborgen. Bij afvoer van het materiaal-/bouwstoffen depot vindt
dan ook geen menging van bodemvreemd materiaal plaats met de onderliggende bodem.
Reclame
Op de kavel mag het volgende worden aangebracht:
1 bord of doek van max. 6m² incl. naam exposant (naast het bannerdoek);
1 dealerbord is eveneens toegestaan.
Daarnaast mogen delen van de kavel worden afgezet met uniforme borden/doeken
(max. 120cm hoog in verband met de veiligheid).
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Ook mag u 1 scherm achter op uw kavel plaatsen (van max. 400x240cm) gericht op het
looppad. Het gaat hierbij om beeldversterking om de inzet mogelijkheden van machines te
tonen, mits de desbetreffende (soort) machine ook wordt gedemonstreerd op de kavel.
Plaatsing is minimaal 4 meter uit het gangpad, zodanig opgesteld dat het niet hinderlijk is
voor de naast gelegen kavel. Geluidsdragers zijn niet toegestaan.
Op een machine is per kavel slechts 1x de naam van een verhuurder/eigenaar toegestaan.
Dit geldt ook voor ondersteunend materieel t.b.v. hulpmaterieel/materiaal.
Registratie
De TKD kent een bezoekersregistratie. Dit betekent dat elke bezoeker boven de 16 jaar
oud, zich vooraf via de website moet registreren. Daarmee heeft de bezoeker vrij entree tot
de TKD. Exposanten kunnen de bezoekers van hun kavel/stand registreren via het uitlezen
van de bezoekersbadge met een app op hun smartphone.
Ook exposanten moeten zich registreren bij het betreden van het TKD-terrein.
Spelletjes
Op de kavels mogen “spelletjes” worden uitgevoerd, mits binnen de veiligheidseisen van
de TKD. Spelletjes moeten ter versterking (aandacht) van de mogelijkheden van het
getoonde product zijn en mogen de veiligheid op geen enkele wijze in gevaar brengen.
Telefoon
De TKD-organisatie is tijdens de TKD bereikbaar via nummer: 06 - 55 85 73 01.
Terrein
Het terrein is gelegen aan de IJmeerdijk 1(1309 BA) in Almere en bestaat uit opgespoten
zand uit het Gooimeer en heeft een oppervlakte van ± 8 ha.
Aanrijden via A27, afslag 37 of via A6, afslag 6.
Terreininrichting
De terreininrichting wordt verzorgd door Van Werven. Voor ondersteuning bij de op- en afbouw
kunt u hen inschakelen. Houdt u er rekening mee dat de inzet niet altijd direct oproepbaar is en
betaald dient te worden. Reserveer vooraf !
Tijdens de TKD is een medewerker van het bedrijf aanwezig voor het (betaald) verrichten
van kleine hand- en spandiensten.
Toegang
De TKD is toegankelijk voor volwassenen na inschrijving via de website. Toegang onder
de 16 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene. Honden worden niet toegelaten.
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UC (Uitvoeringscommissie)
De UC is de commissie die door de Stichting TKD is belast met de organisatie van en het
toezicht op het verloop van de TKD.
a.
De UC is belast met de organisatie van de TKD.
b.
De leden van de UC zijn bevoegd om de naleving van dit reglement, de
veiligheidsvoorschriften en overige reglementen te controleren en om al
datgene te doen dat de naleving ervan beoogt te waarborgen.
c.
De leden van de UC zijn bevoegd om dispensatie te verlenen in individuele
gevallen.
d.
De leden van de UC zijn te allen tijde bevoegd om op te treden en
aanwijzingen te geven in geval van calamiteiten en/of omstandigheden die
daartoe aanleiding geven. Deelnemers zijn verplicht om de aanwijzingen op te
volgen.
Veiligheid
Veiligheid is een aspect dat de organisatie hoog in het vaandel draagt. Veiligheid op het
TKD-terrein valt of staat met de medewerking van de exposanten.
Zorg er voor dat niet alle machines tegelijk draaien en laat vooral geen kinderen op
de machines toe (tot 16 jaar verboden !!).
Meerijden van kinderen op de demobaan is slechts toegestaan onder begeleiding van
tenminste 1 volwassene. Besef dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dat zeker op dit
gebied geldt: Voorkomen is beter dan genezen!
Die kreet geldt ook voor de veiligheid van de demonstrateurs van machines en aanverwant
materieel. Dit betreft vooral de bescherming van gehoor, ogen en overige lichaamsdelen.
Daar waar noodzakelijk worden beschermingsmiddelen, zoals gehoorkappen, -doppen,
beschermingsbrillen, veiligheidsschoenen etc. gebruikt.
Voor een veilig verloop van de TKD worden een aantal (veiligheids)eisen gesteld:
Aandachtspunten voor de kavelverantwoordelijke
a.
Per kavel waarop demonstraties van c.q. met machines plaatsvinden is steeds
minimaal één kavelverantwoordelijke aanwezig die toezicht uitoefent op het naleven
van de Arbeidsomstandighedenwet.
De exposant zorgt er voor dat het ondertekende veiligheidsdocument voor 22 april
2022 bij de TKD-organisatie is ingeleverd en dat de betreffende
kavelverantwoordelijke(n) ook daadwerkelijk zichtbaar op de kavel (TKD-badge)
aanwezig is.
b.
Het deel van de kavel waar actief wordt gedemonstreerd, is voldoende afgezet voor
bezoekers met dranghekken en/of, balustrade, d.w.z. zodanig dat de
bezoeker niet onverwachts zich binnen het werkbereik van de machine kan
bevinden.
c.
Demonstraties worden uitgevoerd door de demonstrateur, aangesteld en
geïnstrueerd door de exposant. Het bedienen van rollende of rupsende machines
door bezoekers is alleen toegestaan na instructie door en onder direct toezicht van
de veiligheidsfunctionaris van de exposant.
d.
Het is te allen tijde verboden personen jonger dan 16 jaar op de machines toe te
laten, ook als deze niet draaien. Deze eis geldt niet voor trucks.
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e.
f.

De demonstrateur van een machine is in het bezit van de wettelijk verplicht gestelde
documenten, zoals bijv. T-rijbewijs, TCVT-certificaat, vakdiploma.
Voor de herkenbaarheid zijn er TKD-hesjes in één kleur.
Als er geen kavelverantwoordelijke op de kavel aanwezig is, kan er niet worden
gedemonstreerd.

Aandachtspunten machines
h.
Graafmachines graven alleen in een stationaire opstelling, waarbij zich in het
werkbereik van de graafmachine geen andere machines/voertuigen bevinden c.q.
geen andere activiteiten uitgevoerd worden. De maximale graafdiepte is tot het
maaiveld en kan alleen met het aangebrachte zand.
i.
Wielladers demonstreren in een baan met de voorzijde naar het hoofdpad.
In deze baan mogen geen andere machines/voertuigen aanwezig zijn c.q. activiteiten
uitgevoerd worden.
De baan van een wiellader mag zich niet in het werkbereik bevinden van een
demonstrerende graafmachine.
j.
Hijskranen en funderingsmachines demonstreren alleen in een stationaire opstelling.
Er is een TCVT opstellingskeuring aanwezig. Bij de demonstratie met een
funderingsmachine worden geen substantiële lasten getrokken.
k.
Rijdende demonstraties, m.u.v. wielladers, zijn alleen toegestaan op de demobaan,
waarbij de onderlinge afstand tussen demonstrerende machines/voertuigen
voldoende moet zijn en waarbij geen hogere snelheid bereikt wordt dan 25 km per
uur. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
de aanwijzingen van de namens de TKD aangewezen verkeersregelaar
worden opgevolgd; en
in elk te demonstreren product is een vertegenwoordiger van de exposant
aanwezig, en
per exposant mogen maximaal 4 producten gelijktijdig op de demobaan
worden gedemonstreerd.
l.
Het is verboden om machines/voertuigen onbeheerd achter te laten terwijl de
machine niet is afgesloten, nog onder stroom staat en/of ‘de sleutel in het contact
steekt’.
m. Hoogwerkers en werktuigdragers met een hoogwerkerbak mogen uitsluitend worden
gedemonstreerd met maximaal 2 bezoekers in de hoogwerkerbak en na overlegging
van een opstellingskeuring. De hoogwerker mag niet worden ingezet als attractie.
n.
Alleen CE-gemarkeerde machines, uitrustingsstukken en hijsmiddelen mogen in
werking worden getoond tijdens de TKD. Indien niet aan deze eis wordt voldaan, is
alleen statisch tentoonstellen toegestaan.
o.
Machines mogen alleen stilstaand en met uitgeschakelde motor worden voorzien van
brandstof.
Handhaving geschiedt namens de Stichting TKD, door de leden van de UC TKD, de
veiligheidscommissie en overige namens de UC aangewezen personen.
Ter controle op de veiligheid zijn namens de TKD-organisatie twee veiligheids-inspecteurs
aanwezig op het TKD-terrein. Zij zien toe op verantwoord “machinegedrag” en wijzen
exposanten en bezoekers op hun verantwoordelijkheid. Indien nodig zijn zij gemachtigd om
maatregelen te nemen.
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Exposanten informatie m.b.t. inrichting van de kavel
Om tijdens de TKD goed en veilig uw producten te kunnen demonstreren, heeft u een
veiligheidsplan voor uw kavel opgesteld. Dit plan heeft u tijdig aan de TKD-organisatie
overhandigd. Na goedkeuring van het plan door de TKD-organisatie en gezamenlijke
schouwing van de kavel, kan de kavel worden vrijgegeven door de TKD-organisatie voor
het demonstreren. Voor de inrichting van de kavel en het opstellen van het veiligheidsplan
kunnen de volgende richtlijnen u helpen:
•
Beperk het aantal draaiende machines. Een volle kavel levert gevaar op bij het
demonstreren en de bezoeker ziet door de bomen het bos niet meer.
•
Scherm het demonstratiegedeelte van uw kavel (daar waar machines gaan draaien)
rondom af met dranghekken of een balustrade zodat bezoekers niet onbedoeld op
het demogedeelte kunnen komen.
•
Zorg dat uw kavelverantwoordelijke altijd herkenbaar op de kavel aanwezig is.
•
Zorg dat uw veiligheidsfunctionaris op uw kavel goed herkenbaar is (reflecterende
hesjes) en zich onderscheidt van de bezoeker en de bezoeker begeleidt bij het
bedienen van de machine.
•
Ontvang bezoekers als zij de kavel opkomen, begeleidt hen naar een machine en
blijf er bij. Demonstreer altijd richting publiek.
•
Demonstreer met slechts één of twee machine tegelijkertijd (afhankelijk van de grote
van uw kavel). Wisselen van machine kan altijd.
•
Ga niet rijden met (graaf)machines.
•
Slechts 2 bezoekers in hoogwerkers / hoogwerkersbakken.
•
Voorkom overlast van stof en geluid, ook voor uw buren.
Inzake de veiligheid geldt verder hetgeen beschreven is in het TKD-veiligheidsdocument
Veiligheid personeel
De exposant garandeert de naleving van de wettelijke plichten zoals die omtrent
arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Iedere schending van een dergelijke plicht leidt
tot aansprakelijkheid van de exposant zelf waarbij de TKD uitdrukkelijk wordt gevrijwaard
van iedere aansprakelijkheid hieromtrent.
De TKD en/of de TKD-organisatie doet geen werk uitvoeren en nimmer zal onder gezag
van en/of in opdracht van de TKD arbeid worden verricht. De TKD-organisatie beperkt haar
veiligheidsbeleid tot de gemeenschappelijke veiligheidsaspecten zoals parkeren, toegang,
bewaking etc.
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Veiligheid bezoekers
De exposant garandeert de veiligheid van bezoekers op de aan hem ter
beschikking gestelde kavel of stand en/of de onder zijn gezag gedemonstreerde machines
elders op het TKD-terrein.
De exposant informeert de bezoeker te allen tijde over het bezichtigen en/of betreden van
het product en garandeert de veiligheid van de bezoeker.
Veiligheidsfunctionaris
De veiligheidsfunctionaris is de herkenbare persoon namens de exposant die bezoekers
begeleidt bij het bedienen van een machine op het hiervoor afgezette deel van de kavel.
Verbodsbepalingen
Lid 1: Het is de exposant, op straffe van directe uitsluiting en een boete van maximaal
€ 10.000,-- verboden om:
a.
de hun toegewezen kavel of stand geheel of gedeeltelijk te verhuren aan derden, af
te staan aan een andere exposant of anderszins ter beschikking te stellen aan
personen/bedrijven waardoor de schijn wordt gewekt dat naast de exposant ook
anderen producten presenteren.
b.
op de beurs te exposeren op een kavel zonder het voorafgaand ondertekenen van
het veiligheidsdocument.
c.
reclame te maken voor hun bedrijf of producten d.m.v. het actief uitreiken van
folders, circulaires, prijscouranten en/of andere vormen van reclame uitingen
(gadgets).
Merchandising door kavelhouders is slechts mogelijk door het huren van een
buitenstand.
c.
misleidende of hinderlijke naam-, merk- en andere aanduidingen te voeren tegenover
exposanten en bezoekers.
d.
personen jonger dan 16 jaar op de machines toe te laten en/of producten te
laten bedienen.
e.
teveel materieel op de kavel te plaatsen, waardoor de veiligheid in gevaar komt.
f.
materieel te demonstreren zonder afzetting op de kavel.
g.
dieper dan 1,00 meter te graven, schuiven of anderszins 1,00 meter onder het
maaiveld activiteiten uit te voeren.
h.
gevaarlijke stoffen op de kavel te hebben en/of open vuren te branden.
i.
product(en) af te tanken op niet toegestane wijze. Aftanken op het TKD-terrein is
uitsluitend toegestaan indien:
dit geschiedt op de aan de exposant toegewezen kavel en/of aan de rand van
de demobaan op de daartoe aangewezen plaats, en
binnen maximaal 4 meter vanaf de rijbaan, en
met gebruikmaking van een daartoe bestemde absorptiedeken en/of lekbak, en
wordt uitgevoerd door een door de UC aangewezen leverancier en onder
registratie van de hoeveelheid brandstof, het kavelnummer en het tijdstip, en
binnen het door de UC aangegeven tijdsblok.
j.
producten en/of goederen op de kavel te plaatsen c.q. te demonstreren die op welke
wijze dan ook overlast, gevaar of schade kunnen opleveren.
k.
producten of goederen buiten de eigen kavel of stand te plaatsen.
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l.

zich als individu zodanig te gedragen en/of de kavel of stand zodanig te gebruiken,
dat afbreuk wordt gedaan aan de in de loop der jaren opgebouwde goede naam van
de TKD en/of wordt ingegaan tegen de goede zeden of zorgvuldigheid zoals die
gelden in het maatschappelijk verkeer.

Lid 2: Het is de exposant voorts verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de UC, op straffe van een boete van maximaal € 10.000,-:
a.
gebruikte goederen te exposeren en/of te demonstreren.
b.
om producten op het demonstratieterrein passief te exposeren; elk product dient voor
zover mogelijk in werking te worden getoond, met inachtneming van de veiligheid.
c.
meer dan één demonstratieproduct te demonstreren c.q. op de kavel te hebben
waarop:
1)
dezelfde naamsaanduiding en/of kleurvorming, en/of logo of een combinatie
van deze kenmerken van bedrijven of concerns staat vermeld;
2)
en/of andere duidelijke tekenen zijn aangebracht waaruit is af te leiden dat het
getoonde product tot één en dezelfde organisatie behoort;
met uitzondering van kenmerken van exposant zelve.
Indien een exposant, zijnde een verhuur en/of leaseorganisatie aan de TKD
deelneemt, mag zij haar producten niet op andere kavels exposeren.
d.
tijdens de TKD producten te verwijderen.
e.
producten te parkeren op of rondom de demobaan op momenten dat niet
daadwerkelijk wordt gedemonstreerd.
f.
producten te demonstreren zonder directe actieve betrokkenheid van een
medewerker van de exposant.
g.
op de kavels en in de stands drank en etenswaren actief te verstrekken aan
bezoekers.
In alle gevallen geldt: GEEN ALCOHOL.
h.
muziek ten gehore te brengen of gebruik te maken van geluidsversterkende
apparatuur.
i.
tijdens de TKD loterijen te houden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend
door de UC.
j.
te stunten met het materieel. Dit is te allen tijde ten strengste verboden.
k.
een reclamebord/doek te plaatsen dat het doorzicht op de kavel verstoort.
Vermelding van dealernamen is toegestaan, evenals het plaatsen van
borden/doeken met naam/logo als balustrade (maximumhoogte 1,20m).
l.
één of meer auto's te parkeren op de toegewezen kavels en/of demobaan.
m. over vloerplaten van tenten te rijden bij de op- en afbouw en tijdens de TKD.
n.
stellages te bouwen.
o.
producten te parkeren op of rondom (straal van 3 km) het TKD-terrein die direct of
indirect verwijzen naar deelname aan de TKD.
Verharding
Door de organisatie worden wegen aangebracht op het TKD-terrein. Verharding van de
kavel (indien gewenst) kan door de exposanten zelf worden verzorgd met behulp van
rijplaten, draglineschotten of anderszins. Verharding met behulp van stelconplaten is helaas
door de gemeente uitgesloten daar dit een te grote tijdsimpact heeft.
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Vermissing of beschadiging
Bij vermissing of beschadiging van door of vanwege de UC beschikbaar gestelde zaken,
dient schadevergoeding te worden betaald ter grootte van de geleden schade met een
minimum van € 500,--. Dit bedrag dient onmiddellijk te worden voldaan, zonder rechterlijke
tussenkomst. De exposant stelt zich hiervoor garant middels het ondertekenen van het
inschrijvingsformulier TKD.
Vlaggenmast
Exposanten van kavels kunnen vlaggenmasten laten plaatsen op hun kavel.
Voorzieningen
a.
Tijdens de TKD is er een exposantenrestaurant.
b.
Op de TKD-locatie zijn diverse cateringvoorzieningen.
c.
De organisatie is tijdens de TKD bereikbaar via het nummer: 06 - 55 85 73 01
d.
Op het demonstratieterrein is een EHBO-voorziening van 9 t/m 11 juni.
e.
Er is gratis parkeergelegenheid buiten het demonstratieterrein.
f.
Er is 24/7 bewaking aanwezig op het TKD-terrein van 30 mei 17.00 uur tot
15 juni 12.00 uur.
Wanbetaling
a.
De TKD zal, in geval van niet of niet volledige betaling van de factuur, inning ervan
uit handen geven en zal de kosten die daarmee gepaard gaan volledig verhalen op
de exposant.
b.
Exposanten, hun personeel of personen die in hun opdracht werken, die niet
handelen volgens de aanwijzingen van de UC en/of handelen in strijd met de
bepalingen in het reglement, zal de toegang worden ontzegd en gesommeerd
worden tot ontruiming van de kavel of stand.
Website www.tkd.nl
Behalve informatie over exposanten, locatie en openingstijden kunt u daar informatie
vinden over dienstverlening voor exposanten m.b.t.:
het inhuren van rijplaten;
het inhuren van meubilair voor de partytent;
cateringservice op de kavel en in de stand;
partytenten;
inhuur materieel t.b.v. op- en afbouw;
Deze items worden door derden verzorgd. De uitvoering valt niet onder de verantwoording
van de TKD-organisatie.
Zand
Het terrein bestaat uit Gooimeerzand. De exposanten die demonstreren hebben de
mogelijkheid extra zand te bestellen via een aparte procedure. De hoeveelheid opgebracht
zand bepaald de graafdiepte.
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Bijlage A
Niet standaard tent op kavel
1.

Elke exposant met een kavel krijgt een tent van 4x4 of 5x5 vanuit de TKD
aangeboden (exposant met een kavel van 100m2 krijgt een 4x4 tent).
De tent wordt zodanig geplaatst, dat andere exposanten hier geen hinder van
ondervinden.

2.

Behalve een tent (5x5m of 4x4m;) met bannerframe alsmede elektra, zijn op de kavel
geen faciliteiten zoals gas en water aanwezig.

3.

Het huren van een extra tent van 5x5 (of 4x4) is tegen meerkosten mogelijk via de
TKD. De kosten hiervan zijn € 550,-.
-

-

Het voor eigen rekening, risico en organisatie plaatsen van een grotere tent
is toegestaan, mits in goed overleg met de TKD. De tent mag maximal 25%
van de kaveloppervlakte beslaan, en – de tent wordt gepositioneerd op de
achterste helft van de kavel en min. 25% van de breedte van de tent uit de
zijwaartse kavelgrens blijft, en
geen verdiepingen heeft, en
wordt opgebouwd voor 9 juni 2022 en afgebouwd na 12 juni 2022.

4.

Het plaatsen van een expo-truck op de kavel is toegestaan, mits met voorafgaande
toestemming van de UC inzake positionering op de kavel.

5.

Het plaatsen van een of meerdere port-o-cabin(s) op de kavel is toegestaan, mits:
de cabin maximaal 25% van de kaveloppervlakte beslaat, en
de cabin wordt gepositioneerd op de achterste helft van de kavel en min. 25%
van de breedte van de port-o-cabin uit de zijwaartse kavelgrens blijft, en
geen verdiepingen heeft, en
wordt opgebouwd voor 9 juni 2022 en afgebouwd na 12 juni 2022.
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