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ARTIKEL 01. De organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden welke buiten hun toedoen zijn ontstaan, de
vastgestelde data en/of openingstijden te wijzigen, dan wel de reeds vastgestelde beurs geen doorgang te laten vinden. Bij wijziging data en/of openingstijden blijft de overeenkomst van huur en verhuur overigens onverminderd van kracht. Bij annulering door de organisatoren zullen de reeds betaalde deelnamegelden worden gerestitueerd, onder aftrek van de reeds door de organisatoren ontstane kosten, die geheel of gedeeltelijk over de deelnemers naar
evenredigheid op basis van de standruimte waarvoor werd ingeschreven c.q. die werd vastgesteld, kunnen worden omslagen. Deze restitutie zal geschieden
binnen 60 dagen na besluit de beurs geen doorgang te doen vinden. De deelnemer kan geen recht doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm
deze dan ook mocht zijn geleden.
ARTIKEL 02. De organisatoren kunnen in bijzondere gevallen te hunner beoordeling bepalen dat een inschrijving niet in behandeling zal worden genomen.
In dit geval worden reeds betaalde deelnamegelden gerestitueerd.
ARTIKEL 03. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de inschrijver worden ingetrokken.
ARTIKEL 04. De organisatoren bepalen voor elke deelnemer plaats en afmetingen van de standruimte. De vaststelling van de standruimte geschiedt zo
spoedig mogelijk en is bindend voor de deelnemers, zowel voor de afmetingen als voor de plaats in de expositieruimte.
ARTIKEL 05. De deelnemers dienen bij hun inschrijving een overzicht te geven van de goederen en/of diensten waarmee zij zullen gaan exposeren. In elk
geval dienen de op het inschrijfformulier gevraagde gegevens volledig te worden vermeld. De organisatoren hebben, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, het recht om de goederen en diensten, die op grond van de deelnamevoorwaarden of welke op het inschrijfformulier vermeld staan,
niet toelaatbaar te achten of de goederen en diensten, die niet vermeld staan op het inschrijfformulier, te weigeren.
ARTIKEL 06. Betaling van de huursom dient als volgt te geschieden: Bij inschrijving wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht en dient te
worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. De resterende huursom van 50% dient uiterlijk 2 maanden voor opening van de beurs te worden
voldaan op aangegeven bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Openstaande rekeningen dienen voor aanvang van de beurs te zijn voldaan. Bij
niet tijdige betaling zal 1% rente per maand worden gevorderd, tevens komen alle bijkomende incassokosten voor rekening van de inschrijver. Daarnaast
kan de toegang tot de beurs worden ontzegd, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
ARTIKEL 07. Iedere deelnemer is aansprakelijk voor de schade die door toedoen van hemzelf, zijn personeel of zijn lasthebbers dan wel door zijn inzendingen aan de organisatoren wordt toegebracht. Verder dient hij de organisatoren te vrijwaren en schadeloos te houden voor kosten, schade of interesten
die derden van hem mochten vorderen op grond van toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel of zijn lasthebbers dan wel in verband met zijn
inzendingen.
ARTIKEL 08. Alle aanwezige goederen van de deelnemer zijn en blijven voor rekening en risico van de deelnemer. Iedere deelnemer is verplicht zodanige
verzekeringen af te sluiten, teneinde eventuele schade en dergelijke die aan de goederen en andere eigendommen, waaronder te verstaan persoonlijke,
kunnen overkomen, te dekken. Deze verplichting geldt tevens voor persoonlijke ongevallen van de deelnemer en/of van degene die voor of namens hem op
de beurs verblijven. Mocht de deelnemer echter nalaten aan deze verplichting te voldoen, dan zijn organisatoren in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen en verklaart de deelnemer in persoon uitdrukkelijk door ondertekening van het inschrijfformulier hiermee akkoord te gaan.
ARTIKEL 09. Het is de deelnemer verboden de gehuurde standruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden, die al dan niet aan de beurs
deelnemen. Ook ruilen of weggeven van standruimten is niet toegestaan. Alleen na indienen van een schriftelijk verzoek, ter goedkeuring bij de organisatoren, kan hieraan ontheffing worden verleend.
ARTIKEL 10. De deelnemer dient zich te houden aan de in de locatie geldende brandweervoorschriften en is verplicht de stand zodanig in te richten of te
laten inrichten dat de veiligheid van het publiek en het gebouw en/of hal in de meest ruime zin gewaarborgd is. De deelnemer vrijwaart de organisatoren
tegenover de eigenaar van het gebouw en/of hal, waarin de beurs gehouden wordt en voorts tegenover iedere derde voor aanspraken op vergoeding van
schade, geleden ten gevolge van het feit, dat de deelnemer de vermelde verplichting in dit artikel niet is nagekomen.
ARTIKEL 11. De expositieruimte is beschikbaar voor het inrichten van stands, alsmede het binnen brengen van goederen gedurende de gestelde termijn.
ARTIKEL 12. De hoogte van de schotten, waarmee de stand van de andere stands wordt afgescheiden, moet minimaal 2.75m hoog zijn. De organisatoren
kunnen hieraan ontheffing verlenen onder voorwaarde dat de achterzijde van het schot zodanig wordt afgewerkt, dat de aangrenzende stand(s) op generlei
wijze hinder ondervindt.
ARTIKEL 13. Het is de deelnemer zonder schriftelijke toestemming van de organisator niet toegestaan:
De door hem ingenomen stand gesloten of niet bezet te houden gedurende de tijd dat de beurs voor bezoek toegankelijk is, de tentoongestelde goederen
of een deel daarvan te bedekken of aan te duiden dat deze goederen zijn verkocht;
Goederen en/of diensten die niet op het inschrijfformulier met name zijn genoemd, tentoon te stellen, aan te bieden of daarvoor reclame te maken; Licht
ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende
stoffen, alsmede radioactieve bronnen binnen het gebouw en/of hal of de daartoe behorende terreinen te hebben en/of in voorraad te houden, tenzij
deze behoren tot het gebouw en/of hal;Consumpties en genotsmiddelen te verkopen dan wel gratis te verstrekken binnen het gebouw en/of hal of op de
daartoe behorende terreinen; Beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/
of geluid te veroorzaken, alles voor zover dit hinder kan opleveren;Loterijen te houden, prijsvragen uit te schrijven en zogenaamd standwerk te verrichten,
alsmede reclame te maken voor goederen en/of diensten die niet tot de beurs zijn toegelaten, respectievelijk voor ondernemingen of instellingen, die geen
standruimte op de beurs hebben;
Enquête te houden of te doen houden onder bezoekers en deelnemers binnen het gebouw en/of hal of op de daartoe behorende terreinen.
ARTIKEL 14. Het is de deelnemer niet toegestaan veranderingen in of aan het gebouw en/of hal aan te brengen door onder meer in en/of op vloeren,
muren, plafonds, kolommen en pilaren en dergelijke te plakken, hakken, spijkeren, breken, boren of op welke wijze dan ook veranderingen aan te brengen
en/of te beschadigen.
ARTIKEL 15. De deelnemer mag met zijn beurs of reclamemateriaal niet hinderlijk zijn voor andere exposanten, de organisatie en/of andere
instellingen,dit ter beoordeling van de organisatoren. Alleen in de gehuurde ruimte mag reclamemateriaal worden uitgereikt.
ARTIKEL 16. De deelnemers zijn gehouden de voor hen vastgestelde standruimte na beëindigen van de beurs in dezelfde staat achter te laten als deze aan
hen ter beschikking is gesteld voor aanvang van de opbouwperiode.
ARTIKEL 17. Indien de deelnemer in gebreke blijft met de algehele ontruiming binnen de gestelde termijn, zijn de organisatoren gerechtigd alle in, op of bij
het tentoonstellingsgebouw en terreinen nog aanwezige goederen, materialen en/of emballage van de deelnemer te doen verwijderen en opslaan, een en
ander voor rekening van en risico van de deelnemer.
ARTIKEL 18. Door of namens de organisatoren kan een catalogus worden uitgegeven of samengesteld uit de opgaven die door de deelnemers zijn gedaan.
De organisatoren zijn niet aansprakelijk te houden voor fouten, tekortkomingen of omissies in de desbetreffende catalogus.
ARTIKEL 19. Exclusiviteit, in welke vorm dan ook, wordt niet gegarandeerd.
ARTIKEL 20. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt iedere deelnemer geacht bekend te zijn met de bovenstaande bepalingen en zich met
de inhoud ervan akkoord te verklaren.

