goedgekeurde documenten

Bedrijfstak

OVERZICHT LEGITIMERING ALS PROFESSIONAL

Vakhandel – Dienstverlening – Fabrikant / toeleverancier

Veiligheidsinstanties

Overige: verenigingen, organen, overige instanties

Vakhandel, fabrikant / toeleverancier: wapens, munitie, jacht- en buitensportkleding, messen, optica, handboogsport,
veiligheidsvoorzieningen, veiligheidsuitrusting, buitensportvoorzieningen, campingartikelen, jacht- en schietsporttoebehoren,
geschenkartikelen als medailles en bekers
Diensten: bewaking- en veiligheidsdienst, airsoft, paintball

Politie, douane,
justitie, leger

Schiet- en jachtsportverenigingen en -verbanden of
soortgelijke organisaties

Eigenaar

Medewerker

Stagiair

bedrijfsvergunning /
uittreksel handelsregister
--> de naam van de
eigenaar moet duidelijk
leesbaar zijn

schriftelijke bevestiging über das van de
arbeidsverhouding*, zoals:

18 jaar of ouder: schriftelijke
bevestiging, zie links
16-18 jaar: er dient absoluut een
stagecontract* te worden overlegd.
Verder moet de stagiair worden
begeleid door een volwassene

- loonstrookje (ertrouwelijke informatie
mag zwart zijn gemaakt)
of
- arbeidsovereenkomst* (vertrouwelijke informatie
mag zwart zijn gemaakt)
of
- een werkgeversverklaring* op papier met bedrijfslogo,
dat de persoon in kwestie een medewerker is, een functie
heeft bij het bedrijf, een reden/opdracht voor het
bezoek heeft

Geldige
politiepenning /
identiteitsbewijs krijgsmacht

voorzitter / president /
directeur

medewerker /
verenigingslid

Een schriftelijke bevestiging
van de vereniging/het
orgaan/de instantie,
waar naam en functie van
het hoofd duidelijk op te
lezen staan

Bezoeken van de IWA OutdoorClassics
is niet inbegrepen.

Onder de 16 is een bezoek
niet mogelijk!

*werkgever/bedrijf moet behoren tot een van bovengenoemde
bedrijfstakken

Er kunnen vouchers worden
Gutscheiningeleverd.
Einlösung
Kaartverkoop
nicht möglich
mogelijk (www.iwa.info/ticket)
Uitnodigingen voor standhouders:
Als geen van bovengenoemde identiteitsbewijzen waaruit blijkt dat u tot de branche behoort kan worden overlegd, is legitimeren via een uitnodiging voor u als standhouder nog mogelijk. Daaruit moet dan blijken wat de naam is
van de uitgenodigde persoon. Houdt u er rekening mee dat een uitnodiging als standhouder alleen recht geeft op het kopen van een toegangsbiljet. Het kan niet worden gebruikt in combinatie met de code van een voucher.

Opmerkingen

Er kan geen voucher worden
Gutscheiningeleverd.
Einlösung
Kaartverkoop
nicht möglich
mogelijk (www.iwa.info/ticket)
• Zonder schriftelijk bewijs dat betrokkene tot de branche behoort is een bezoek niet mogelijk!
• Zorg dat u niet geheel onvoorbereid naar Neurenberg komt! Ter plekke kan er geen handgeschreven
verklaring op een blad papier worden afgegeven!
• Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt, zelfs al hebt u er een reis van honderden
kilometers voor achter de rug!
• Bezoeken kan pas vanaf de leeftijd van 18 jaar. Uitzondering: vanaf 16 jaar voor stagiairs met een
bewijsstuk, zie boven bij „Stagiair“
Ga voor tickets en vouchers inwisselen naar www.iwa.info/ticket

• Met de mondelinge bevestiging dat iemand medewerker is, kan niet worden volstaan!
• Eerdere bezoeken aan de beurs houden niet automatisch in dat u gelegitimeerd bent de beurs
ook deze keer te bezoeken!
• Hij die zich onder valse voorwendselen toegang verschaft, maakt zich schuldig aan huisvredebreuk
conform artikel 123 van het Duitse Wetboek van Strafrecht, c.q. aan het valselijk bevestigen van het
bestaan van een werknemersverhouding.

