
 
 
Betreft: Standhouderinformatie CSI Twente 2019 (zondag 16 t/m zondag 23 juni) 
 
 
Geachte standhouder, 
 
Van zondag 16 tot en met zondag 23 juni a.s. zal de 45e editie van CSI Twente plaatsvinden in Geesteren. Middels dit schrijven 
willen wij u de benodigde informatie verstrekken.  
 
STANDOPBOUW: 
 
De stands zijn gesitueerd in pagodetenten van 5 x 5 m. Hieronder volgen de specificaties van de verschillende tenten. De 
aangegeven nummers corresponderen met de standnummers op de plattegrond). 
 

 De afmetingen van de Kamstra-tenten nummers 1 t/m 18 en 25 t/m 36 zijn: 
o Oppervlak 5.00 x 5.00 meter; 
o Zijwandhoogte 2.25 meter; 
o Nokhoogte 5.47 meter; 

 

 De afmetingen van de Postel-tenten nummers 19 t/m 24 en 37 t/m 41 zijn: 
o Oppervlak 5.00 x 5.00 meter; 
o Zijwandhoogte 2.20 meter; 
o Nokhoogte 4.50 meter; 
o Vloerdelen van 2.50 x 5.00 meter in ijzeren frame;  

 
Voorts zijn ruimtes gecreëerd voor losse elementen, zoals folderstandaarden, presentatiewanden, trucks en aanhangers. De 
inrichting van de stands kan plaatsvinden op zaterdag 15 juni van 09.00 uur - 20.00 uur. Heeft u twee dagen voor de opbouw van 
uw stand nodig, dan kunt u hier vrijdag 14 juni al mee starten. Alle stands dienen op zaterdag 15 juni om uiterlijk 20.00 uur 
gereed te zijn. Wij willen u vriendelijk verzoeken het rijden met de auto in het promodorp tijdens de opbouw zoveel mogelijk te 
beperken.  
 
OPENINGSTIJDEN: 
De openingstijden van de stands in het promodorp zijn: 
zondag 16 juni   08.00 uur - ± 18.00 uur; 
maandag 17 juni  08.00 uur - ± 18.00 uur; 
dinsdag 18 juni:  08.00 uur - ± 18.00 uur; 
woensdag 19 juni:  08.00 uur - ± 20.00 uur; 
donderdag 20 juni:  08.00 uur - ± 20.00 uur;  
vrijdag 21 juni:   08.00 uur - ± 21.00 uur; 
zaterdag 22 juni:  08.00 uur - ± 21.00 uur; 
zondag 23 juni:   08.00 uur - ± 19.00 uur. 
De openingstijden zijn gekoppeld aan de programmatijden. Indien het programma verandert, worden ook de openingstijden van 
het promodorp aangepast. Het bestuur van CSI Twente wil haar accommodatie en voorzieningen als een geheel presenteren. 
Vandaar dat zij uniforme openingstijden heeft vastgesteld voor de standhouders. Wij verzoeken u dan ook uw stand op vermelde 
tijden bemand te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
AFBOUW:  
Een uur na afloop van het laatste programmaonderdeel op zondag 23 juni mag er begonnen worden met het afbouwen van de 
stand. Dit zal rond 20.00 uur zijn. Indien het programma wijzigt, verandert de afbouwtijd ook. Op maandag 24 juni kan vanaf 09.00 
uur verder worden gegaan met de afbouw. Alle stands dienen maandag 24 juni voor 12.00 uur ontruimd te zijn. 
 
BEWAKING / VERZEKERINGEN: 
Tijdens het evenement is er ’s nachts bewaking op het terrein aanwezig. Wij willen u er echter wel op wijzen dat u zelf 
verantwoordelijk blijft voor uw stand. Wij adviseren u dan ook kostbare spullen ’s nachts veilig op te bergen of af te voeren. CSI 
Twente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook en heeft geen verzekering 
afgesloten waar ook stands mee gedekt zijn. Wij raden u dan ook dringend aan zelf eigendommen te verzekeren tegen schade, 
verlies en diefstal. 
 
PARKEREN EN TOEGANG: 
Tijdens de dag van opbouw kunt u vrij parkeren op de publieksparkeerplaats van het evenemententerrein. Ter plaatse wordt met 
borden aangegeven waar deze parkeerplaats zich bevindt. Wij verzoeken u zich vervolgens te melden bij het secretariaat op het 
terrein waar u naar de juiste stand wordt verwezen. Wij werken met een online ticketsysteem. U ontvangt van ons een 
instructiemail over hoe u uw kaarten kunt downloaden/printen.  Op zondag 16 juni, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
hebben bezoekers vrije toegang tot het terrein. Standhouders hebben op deze dagen dan ook geen toegangskaarten nodig. Van 
maandag tot en met zondag heeft u uw parkeerkaarten nodig en van vrijdag tot en met zondag ook uw toegangskaarten.  
 
CASETTEVLOEREN: 
De pagodetenten zijn standaard voorzien van houten cassettevloeren. Eventuele aanvullende wensen zoals vloerbedekking of 
standbouw zijn niet inbegrepen.  
 
ELEKTRICITEIT: 
Op verschillende plaatsen staan stroomkasten. U bent vrij hiervan gebruik te maken. U dient zelf zorg te dragen voor 
verlengkabels. Mocht u specifieke wensen hebben inzake elektriciteit dan kunt u contact opnemen met Haarhuis Aggregaten. 
 
AFVAL & DUURZAAMHEID LANGEZAAL BV 
Iedere standhouder / standbouwer is verplicht het afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Wij verzoeken u 
kartonnen dozen etc. plat te maken voordat u deze in de containers werpt. Na afloop van het evenement dient u uw stand leeg en 
schoon achter te laten. Eventuele schoonmaakkosten zullen u worden doorberekend. Langezaal BV plaatst extra papier en afval 
containers tijdens de opbouwdagen voor standhouders. Verzoek om het papier ook daadwerkelijk te scheiden van het overige 
afval. Op het gehele terrein wordt tijdens deze week extra aandacht besteed aan het verminderen van zwerfafval. 95 % van al het 
binnenkomende afval wacht na recycling een duurzame toekomst. 
 
PLATTEGROND: 
Voor de plattegrond en bijbehorende standnummers verwijzen we u naar www.csitwente.nl/business/standhouders/. De 
indeling is onder voorbehoud van wijzigingen door de organisatie. 
 
CATERING EN HOTEL: 
Oost Best Events B.V. verzorgt de catering. Contactpersoon is Maarten Ensink van Partycentrum Ensink. Het mobiele nummer is: 
06-46004855. Standhouders mogen geen horecaproducten zoals drank- en / of tabaksproducten serveren en / of verkopen, 
behoudens de firma’s die deze producten als artikel voeren en waarmee hieromtrent afspraken zijn gemaakt.  
Voor hotelaccommodaties verwijzen we u naar www.csitwente.nl/hotels/ . Het officiële ruiterhotel is het Theaterhotel Almelo.  
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VOORSCHRIFTEN: 
Wij willen alle standhouders erop wijzen dat het bestuur van CSI Twente streeft naar een exclusief geheel. We zullen hier tijdens 
de opbouw op toezien en verwachten van alle deelnemende bedrijven / instanties hun volledige medewerking door een optimale 
stand te bouwen. Mocht de organisatie niet tevreden zijn over de uitstraling, dan behoudt zij zich het recht voor, de stands op 
kosten van de betreffende standhouder te wijzigen of desnoods te verwijderen. 

 
ROUTEBESCHRIJVING: 
 ga in de richting Deventer; 
 vanuit de richting Deventer neemt u de afslag Rijssen; 
 van hier uit volgt u de speciale bewegwijzeringborden naar het CSI Twente; 
 CSI Twente wordt gehouden op de terreinen van: Erve Maathuis, Denekamperweg 2, 7678 SZ Geesteren (Overijssel). 
 
We willen u er nogmaals vriendelijk doch dringend op wijzen dat de huur van de stands voorafgaande aan de opbouw  voldaan 
dient te zijn. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot onderstaand secretariaatsadres. Wij willen u alvast zeer geslaagde dagen 
toewensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Secretariaat CSI Twente 
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