ACCOMMODATIE REGELEMENT JAARBEURS UTRECHT B.V.
Artikel 1 Definities
1. Accommodatiereglement: de onderhavige regeling welke van toepassing is op een ieder die zich om
welke reden dan ook bevindt op het Jaarbeurs Complex. De vigerende versie van het
Accommodatiereglement staat op internet onder: www.jaarbeursutrecht.nl (Accommodatiereglement).
2. Bezoeker: een ieder die het Jaarbeurs Complex bezoekt.
3. Jaarbeurs Complex: de gebouwen en terreinen van Jaarbeurs Utrecht B.V.
4. JBU: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jaarbeurs Utrecht B.V., gevestigd en
kantoorhoudende aan het Jaarbeursplein te Utrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid Accommodatiereglement
1. Het Accommodatiereglement is van toepassing op het gehele Jaarbeurs Complex.
2. Een ieder wordt verzocht de bepalingen van het Accommodatiereglement te respecteren.

Artikel 3 Jaarbeurs Complex - Algemeen
1. JBU gemachtigden hebben, mits deugdelijk gelegitimeerd, te allen tijde toegang tot alle ruimten van
JBU.
2. Bezoekers van het Jaarbeurs Complex, toeleveranciers, organisaties die op het Jaarbeurs Complex
voor JBU of voor derden werkzaamheden verrichten, worden verzocht te voldoen aan de eisen die door
JBU zijn gesteld ten aanzien van goede orde en veiligheid, alsmede ten aanzien van de eisen van het
veilige en duurzaam gebruik van het Jaarbeurs Complex.
3. Een ieder die zijn bedrijf, al dan niet tijdelijk, uitoefent op het terrein van JBU, onder andere als
huurder, onderhuurder, leverancier en /of licentiehouder, wordt verzocht zich te houden aan de
Arbeidsomstandigheden Wet en de daarop gebaseerde besluiten.
4. Het is binnen het Jaarbeurs Complex niet toegestaan zich zonder noodzaak buiten de gebaande
paden of wegen te bevinden, zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden, dan wel onder
invloed te zijn van enig verdovend middel en overlast en/of gevaarlijke situaties te veroorzaken.
5. Het is binnen het Jaarbeurs Complex, alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van JBU,
toegestaan:
a) dieren en/of reptielen te hebben of te houden en/of binnen te brengen. Uitgezonderd hiervan
zijn hulpgeleide honden. Deze honden dienen te alle tijde kort te zijn aangelijnd of vastgelegd;
b) afzettingen te verplaatsen;
c) te venten of te colporteren;
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e) in het openbaar redenvoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te
verrichten;
f) enige openbare inzameling of collecte te houden;
g) reclameborden, aanplakbiljetten aan te (laten) brengen, drukwerken of afbeeldingen te (laten)
verspreiden of op andere wijze reclame te maken.

Artikel 4 Brandveiligheid
1. Binnen het Jaarbeurs Complex geldt een algemeen rookverbod. Uitgezonderd hiervan zijn door JBU
goedgekeurde en als zodanig aangeduide plekken.
2. Binnen het Jaarbeurscomplex moeten brandblusmiddelen, brandkranen afsluitbare brandputten,
wegen, uitgangen, doorgangen, gangpaden, nooduitgangen, trappen steeds zichtbaar en bereikbaar
blijven.
3. Het is binnen het Jaarbeurs Complex, slechts met de voorafgaande schriftelijke toestemming van JBU,
toegestaan:
i. flessen met gecomprimeerde gassen of met vloeibaar gas op het Jaarbeurs Complex binnen te
brengen, voor handen te hebben en/of te gebruiken;
ii. brandbare vloeistoffen te transporteren of op te slaan.

Artikel 5 Parkeren
Het is binnen het Jaarbeurs Complex, alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van JBU,
toegestaan:
a) voertuigen en/of opleggers te parkeren buiten de daartoe aangegeven parkeervakken en/of
daartoe aangegeven terreingedeelten. Bij fout parkeren of bij het blokkeren van (nood-)
uitgangen en/of toegangswegen is een wegsleepregeling van kracht. De kosten verbonden aan
het wegslepen komen voor rekening van de Bezoeker.
b) te parkeren op de laad- en losterreinen en de binnenterreinen van het Jaarbeurs Complex.

Artikel 6 Het verrichten van werkzaamheden
1. Het is binnen het Jaarbeurs Complex toegestaan werkzaamheden te verrichten mits met de
voorafgaande toestemming van JBU.
2. JBU kan aan de schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden

Artikel 7 Gebruik van voertuigen
1. Het is op de buitenterreinen van het Jaarbeurs Complex met een (elektrisch) motorvoer- en werktuig
toegestaan maximaal 15 km per uur te rijden.
2. Voetgangers hebben altijd voorrang op een voer- en werktuig.
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3. In de hallen van het Jaarbeurs Complex is, alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van
JBU, gemotoriseerd verkeer toegestaan. Uitgezonderd hiervan zijn de eigen huisleveranciers van JBU.

Artikel 8 Geluidshinder
Op het Jaarbeurs Complex is een milieuvergunning van toepassing, waarin o.a. specifieke voorwaarden
worden gesteld ten aanzien van geluidshinder. Indien noodzakelijk kan JBU ontheffing vragen van de
voorschriften ten aanzien van geluidshinder.

Artikel 9 Afval
Er worden geen andere – behoudens de door JBU ingeschakelde afvalinzamelaar - afvalinzamelaars op
het JBU complex toegelaten.

Artikel 10 Overtreding
1. Indien een Bezoeker, enige bepaling uit dit reglement of aan de andere kant namens JBU gegeven
voorschriften niet naleeft, één en ander ter beoordeling van JBU, heeft JBU het recht alle maatregelen te
treffen die zij nodig acht in het kader van de bewaking van de algemene veiligheid, gezondheid, welzijn,
orde en milieu op haar terrein.
2. JBU behoudt zich het recht voor een Bezoeker die naar het oordeel van JBU de orde op het Jaarbeurs
Complex verstoort, van haar terrein te verwijderen en voor bepaalde tijd de toegang te ontzeggen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. JBU is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf op het
Jaarbeurs Complex (bijv. autokraak, gebroken ruiten etc.), tenzij JBU te dezer zake opzet of grove
nalatigheid kan worden verweten. De aansprakelijkheid van JBU zal in dat geval nooit het maximaal door
haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komt nimmer voor
vergoeding in aanmerking.
2. Degene door wiens handelen of nalaten JBU directe dan wel indirecte schade lijdt, is hiervoor volledig
aansprakelijk. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gederfde winst, stagnatieschade,
alsmede de kosten van administratiefrechtelijke- en strafrechtelijke boetes en maatregelen

Artikel 12 Wijzigingen
JBU is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet
eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.
Vaststelling en inwerkingtreding: datum 3 januari 2012
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