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Lossen & Laden 

Het is niet toegestaan om met eigen laad- en los materiaal op het terrein te werken. 

Alleen goederen die zelf kunnen rijden (RoRo) mogen zelf gelost en geladen worden. 

Al het overig materiaal moet via de officiële logistieke afhandelaar, Today’s Value Added Logistics 

B.V. gelost en geladen worden.  

Alle informatie is terug te vinden op:  

https://todays-logistics.com/potatoeurope-2021 

 

Op- en Afbouw Schema 

Om de opbouw soepel te laten verlopen wordt er gebruikt gemaakt van een gereguleerde opbouw 

schema. Dit houdt in dat vrachtverkeer die komt leveren voor deze stands alleen op de genoemde 

dag mogen komen leveren.  

 

 

Al het vrachtverkeerd dient vooraf aangemeld te worden.  

Er wordt gewerkt met slottijden van 1 uur waarin gelost en geladen mag worden.  

Vrachtverkeer die zich niet heeft aangemeld zal in de wachtrij moeten staan met als gevolg dat ze in 

de avond of de volgende dag aan de beurt zijn.  

Al het verkeer die zich aanmeld krijgt een oprijkaart per email toegestuurd.  

Deze oprijkaart dient de vrachtwagen mee te nemen en zichtbaar tegen het raam te plaatsen.  

Bij aankomst wordt het verkeer vanaf het “Traffic Point” verder begeleidt.  

Volg de onderstaande link om het formulier voor aanmelding vrachtverkeer in te vullen.  

https://todays-logistics.com/potatoeurope-2021 

Het schema voor de afbouw wordt opgesteld adv de aanmeldingen voor de opbouw.  

De deadline voor aanmeldingen is 13 augustus 2021. 

  

https://todays-logistics.com/potatoeurope-2021
https://todays-logistics.com/potatoeurope-2021
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Toegang tot los- en laadterrein 

Hieronder een schema van welke type voertuigen toegang hebben tot het los- en laadterrein 

 

 

 

Piccolo Service 

Op de laatste opbouw dag 31-08-2021 is er een gratis Piccolo Service beschikbaar.  

Deelnemers kunnen i.p.v. vanaf de parking met hun goederen naar de stand te lopen, hun handzame 

goederen bij het afgifte punt “Drop-Point” af te geven.  

De piccolo service bestaat uit een aantal piccolo’s, die goederen aannemen en naar de stand 

brengen. De piccolo werkt met rolcontainers en zet alles zo dicht mogelijk in de stand.  

Tevens is het mogelijk om een enkele pallet van max 250 kg aan te leveren.   

De service zal ook beschikbaar zijn tijdens de afbouw en wordt tijdens de beurs gecommuniceerd 

met de deelnemers.  


