Algemene Voorwaarden Zeilmakerij Vakbeurs
Definities
Deelnemer: Exposant op de beurs; de natuurlijke of de rechtspersoon die met Stichting Zeilmakerij Vakbeurs de overeenkomst van deelname sluit.
Organisator: Stichting Zeilmakerij Vakbeurs als organisator van de beurs, alsmede eventueel de (rechts) persoon in samenwerking waarmee de beurs wordt
georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.
Standruimte: de aan de deelnemer ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door organisator worden aangegeven.
1.1 Algemeen / inschrijving
De organisator nodigt door haar geselecteerde potentiële deelnemers aan de Zeilmakerij Vakbeurs per schrijven uit zich in te schrijven voor deelname aan
de Zeilmakerij Vakbeurs. Deze uitnodiging is persoonlijk en niet overdraagbaar naar een andere organisatie of natuurlijk persoon. Door ondertekening van
het deelnameformulier verplicht deelnemer zich tot de betaling van de overeengekomen deelnamekosten binnen de daarvoor gestelde termijnen en tot
daadwerkelijke deelname aan de tentoonstelling op een wijze die in overeenstemming is met de kwaliteit en het niveau van het evenement, dit laatste ter
beoordeling van organisator. De gevraagde informatie op het deelnameformulier dient volledig te zijn ingevuld. De exposant verklaart alle consequenties van
de inschrijving te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de ondertekening van het deelnameformulier, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet
tekeningbevoegde. Deelnemer verplicht zich tot tijdige opgave van de artikelen en/of diensten welke op de tentoonstelling zullen worden geëxposeerd en/ of
gedemonstreerd. Organisator heeft het recht om artikelen en/of diensten te weigeren, dan wel van de beursvloer te verwijderen. Deelnemer verplicht zich alle
door de organisatie te stellen voorwaarden met betrekking tot de bouw en inrichting van zijn stand stipt op te volgen, even als de algemene voorwaarden die
zijn of worden gesteld door de directie van het tentoonstellingsgebouw. Het is deelnemer zonder voorafgaande toestemming van organisator niet toegestaan
zijn stand gesloten te houden of onbemand te laten gedurende de tijd, dat de tentoonstelling toegankelijk is. De kosten voor aansluiting en verbruik van gas,
water en/of elektriciteit, telefoon en alle kosten met betrekking tot de bouw en inrichting van de stand, alsmede de kosten voor het transport van goederen en/
of standmaterialen komen voor rekening van deelnemer, tenzij anders gespecificeerd in het deelnameformulier. Afval dat door deelnemer wordt achtergelaten
kan, indien naar het oordeel van organisator de hoeveelheid of de aard daarvan het normale overschrijdt, op kosten van deelnemer worden afgevoerd.
Organisator is bevoegd tot wijziging van de reeds toegewezen standruimte, zonder dat deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van schade, in welke
vorm of uit welke oorzaak die ook mocht worden geleden. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren zonder daar verantwoording
over af te hoeven leggen.
1.2 Het is de deelnemer niet toegestaan:
a. Door hem ingenomen standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen of met een andere
deelnemer te ruilen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
b. Tentoongestelde goederen en/of reclamemateriaal en/of folders buiten of boven de door hem ingenomen standruimte te plaatsen aan te brengen of te 		
verspreiden.
c. Licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen of stankverspreidende stoffen binnen het gebouw waar de beurs plaatsvindt of op
de daarbij behorende terreinen aanwezig te hebben.
d. De deelnemer zal bij het gebruik van zijn stand de andere deelnemers niet hinderen en/of overlast bezorgen. De organisator heeft het recht de deelnemer
die zorgt voor overlast of hinder, in de ruimste zin van het woord, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst op kosten van de deelnemer
te verwijderen van de stand. De deelnemer heeft geen recht op enige restitutie of vergoeding van schade.
e. Technische voorzieningen voor en tijdens de beurs worden met uitsluiting van anderen aangebracht door de facilitaire dienst van de organisatie of een
door de organisatie aangewezen derde. De kosten van aansluiting van deze technische voorzieningen komen voor rekening van de deelnemer.
f. Op het evenement kunnen alleen producten en diensten worden geëxposeerd, die naar het uitsluitende inzicht van de organisator in overeenstemming zijn
met het doel en concept van het evenement.
g. Het is niet toegestaan voorwerpen van welke aard dan ook aan het gebouw en/of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te bevestigen.
h. Vloerbelastingen welke de 500 kg per m2 te boven gaan dienen vooraf te worden besproken.
i. Het verstrekken van voedings- en/of genotmiddelen in welke vorm dan ook is onderhevig aan de bepalingen en vergunningen de V.W.A. en de afdeling 		
Bijzondere Wetten van de Gemeente- politie en alleen dan toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van organisator. Bij overtreding van dit
artikel kan organisator besluiten tot uitsluiting van de deelnemer of een andere passende maatregel nemen.
2. Opbouw en demontage van de stands
De op- en afbouwdagen en op- en afbouwtijden zijn vermeld in het exposantenhandboek en of deelnemershandleiding welke wordt verstrekt ruim voor
aanvang van het evenement. Afwijken van deze tijden is uitsluitend mogelijk indien daartoe schriftelijke toestemming door organisator is verleend. Organisator
behoudt zich het recht voor zonder overleg vooraf de opbouw van stands op te houden en/of te onderbreken, indien inbrengen van artikelen zulks vordert.
Indien door wat voor een reden ook de uitgezette standruimte kleiner is dan de vastgestelde standruimte zal het te kort worden gecrediteerd. De organisator is
niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van zo een tekort. De organisator behoudt het recht om veranderingen aan te brengen
in de locatie van de stands. De deelnemer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd. De exposant dient zich te houden aan de standbouwspecificaties van
de tentoonstellingsruimte, die is op te vragen bij de organisator van het evenement. Afhankelijk van de halhoogte is hoger bouwen dan 2,50 meter mogelijk, mits
de exposant dit met de organisator heeft afgestemd. Gangpadoverschrijdende standbouw is zonder overleg niet toegestaan. Daarnaast moeten exposanten
activiteiten tot de standruimte beperken en dus displays en producten binnen de stand houden. Deelnemer verplicht zich de bouw en inrichting van zijn stand
tijdig voor de opening van de tentoonstelling te voltooien. Met de afbraak van de stand en/of het afvoeren der artikelen mag eerst worden begonnen nadat de
tentoonstelling definitief is gesloten. Deelnemer is gehouden aan de hem toegewezen standruimte na het beëindigen van de tentoonstelling in dezelfde staat
achter te laten als deze hem is ter beschikking gesteld voor aanvang van de opbouwperiode.
3. Aan- en afvoer goederen tijdens de tentoonstellingsdagen
De aan- en afvoer van goederen tijdens de tentoonstellingsdagen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van organisator.
4. Aansprakelijkheid
Gedurende de beursperiode is deelnemer gehouden de gehuurde vierkante meters naar aard en bestemming als een goed deelnemer te gebruiken, te
onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. Artikelen van exposant, van diens personeel of van andere betrokkenen, bevinden zich in
het tentoonstellingsgebouw voor rekening en risico van deelnemer. Organisator is niet belast met het verzekeren hiervan. De deelnemer is aansprakelijk
voor en is verplicht adequaat verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, personeel - of personen die in opdracht van
hem werkzaam zijn - wordt veroorzaakt. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde vierkante meters uitsluitend en geheel voor risico van de deelnemer. De
organisatie draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald. Iedere aansprakelijkheid van organisatie jegens deelnemer is beperkt
tot het bedrag dat de verzekering van de organisatie met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert, althans beperkt tot de overeengekomen totale
huurprijs. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij organisatie te worden ingediend. Deelnemer vrijwaart de
organisator voor vorderingen van derden uit deze hoofde. Organisator is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan de stand en/of artikelen van deelnemer
noch voor eventueel letsel toegebracht aan de zich in de stand bevindende bezoekers, personeel en toeleveranciers. Evenmin aanvaardt organisator enige
aansprakelijkheid voor diefstal in welke vorm dan ook. Deze risico’s dienen door deelnemer zelf te worden verzekerd.

5. Betalingstermijnen
De betaling van de huur van standruimte en de registratiekosten, vermeerderd met de verschuldigde BTW,dient te geschieden in 2 termijnen: Voorschotnota
betaling: 50% van de totale deelnamekosten bij ondertekening van het inschrijfformulier. Restantnota betaling: de tweede 50% worden u in rekening gebracht 2
maanden voor aanvang van het evenement. Bij boekingen korter dan 2 maanden voor het evenement ontvangt de deelnemer een factuur van 100%,
welke hij direct dient te betalen. De verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij op de factuur een afwijkende
vervaldatum is aangegeven. Bij geen of te late betaling behoudt organisator het recht voor de toegang tot de beursvloer te ontzeggen aan de deelnemer.
In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten integraal te voldoen. De verschuldigde bedragen inclusief BTW dienen op de
rekening van de organisator te zijn bijgeschreven op de datum die is gespecificeerd op de factuur. Tevens behoudt de organisator zich het recht voor
de deelnemer de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf factuurdatum. Bij uitstaande bedragen na het evenement zal een incassobureau worden
ingeschakeld. De kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.
6. Annulering huur standruimte
Deelname kan door de deelnemer uitsluitend geannuleerd worden door een aangetekend schriftelijk bericht aan de organisatie van het evenement en betaling
van een schadevergoeding, in welk geval de organisatie het recht heeft de desbetreffende ruimte voor andere doeleinden te gebruiken. Tenzij anders vermeld
op het deelnameformulier bedraagt de schadevergoeding: 25% van het overeengekomen volledige deelnamebedrag, als de annulering tot zes maanden, 50% als
deze tot vier maanden, 75% als deze tot drie maanden en 100% als deze twee maanden of korter voor de ingangsdatum van de huurdatum plaats vindt.
Als datum van annulering geldt de datum, waarop de aangetekende brief met annulering in het bezit is van de organisatie. De organisatie is gerechtigd de
verschuldigde schadevergoeding in mindering te brengen op de reeds betaalde huursom.
7. Afgelasting en terugbetaling
Organisator behoudt zich het recht voor in geval van overmacht het evenement geen doorgang te doen vinden dan wel te verschuiven naar een andere
datum en/of locatie, in welk geval de deelnemer geen aanspraak kan doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm dan ook. Onder overmacht wordt
verstaan iedere buiten de schuld van de organisator ontstane en niet voor organisators risico komende tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst,
ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. De overeenkomst zal dan middels een schriftelijke bevestiging
van de organisatie ontbonden zijn, met inachtneming van het volgende: vindt het evenement om voor melde reden geheel geen doorgang, dan worden de
inschrijvingen en eventueel reeds geschiede vaststellingen van standruimten als vervallen beschouwd en zullen de door deelnemer reeds gedane betalingen
ter zake van de standhuur worden gerestitueerd onder aftrek van de reeds voor organisator ontstane kosten, die geheel of gedeeltelijk over deelnemers naar
evenredigheid op basis van de standruimte welke was gehuurd, kunnen worden omgeslagen. Deze restitutie zal geschieden binnen 60 dagen na het besluit
het evenement geen doorgang te doen vinden. Indien organisator, anders dan in geval van overmacht, besluit het evenement geen doorgang te doen vinden,
hetgeen ter vrije beoordeling van organisator is, dan zal organisator dit uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement aan deelnemer meedelen. De
overeenkomst zal dan na een schriftelijke verklaring ontbonden zijn; deelnemer heeft dan recht op restitutie van de volledige standhuur, zonder dat enige
schadeplichtigheid voor organisator ontstaat jegens deelnemer.

