Beursvoorwaarden Zeilmakerij Vakbeurs 2020
Op 20 en 21 oktober 2020 vindt er voor de tweede keer in Nederland een vakbeurs plaats voor de zeilmakerijen, textiel en PVC verwerkende industrie. Diverse
toonaangevende producenten en toeleveranciers van PVC doek, technische fournituren, machines en toebehoren laten op de beurs zien wat ze in huis hebben.
Beursdagen/Openingstijden
Dinsdag 20 oktober 2020 en woensdag 21 oktober 2020. Op beide beursdagen is de beurs geopend van 12:00 tot 19:00 uur.
Toegang voor bezoekers
De Zeilmakerij Vakbeurs is gratis toegankelijk voor bezoekers die zich via de website geregistreerd hebben. Registratie is vanaf 1 september 2020 mogelijk.
Horecaprogramma
Gedurende de beide beursdagen is er voor bezoekers en standhouders een horecaprogramma. Tijdens de beurs is er koffie, thee en flavored water beschikbaar
op tafels die in de beurshal te vinden zijn. Daarnaast worden op verschillende tijdstippen snacks rondgebracht.
Opbouwen
Maandag 19 oktober 2020 van 08:30 uur tot 17:00 uur en dinsdag 20 oktober 2020 van 08:30 tot 11:00 uur.
Afbouwen
Woensdag 21 oktober 2020 vanaf 19:30 tot 22:00 uur en op donderdag 22 oktober van 08:30 tot 12:00 uur.
Betaling
Betaling van 50% van het totale bedrag bij inschrijving en het resterende bedrag maximaal twee weken voor aanvang beurs. Alle genoemde bedragen zijn
exclusief 21% BTW.
Onderhuur van standruimte
Het is niet toegestaan om standruimte onder te verhuren aan andere organisaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beursorganisatie.
Aansprakelijkheid en verzekering
Deelname aan de Zeilmakerij Vakbeurs 2020 geschiedt op eigen risico. De beursorganisatie is in geen geval aansprakelijk voor diefstal, beschadiging etc. van uw
eigendommen. Wij adviseren u een adequate verzekering af te sluiten en uw eigendommen te beveiligen.
Onderhuur van standruimte
Het is niet toegestaan om standruimte onder te verhuren aan andere organisaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beursorganisatie.
Na de inschrijving
Na inschrijving ontvangt u een login link. Hiermee krijgt u toegang tot het portaal van de Zeilmakerij Vakbeurs. Daar kunt u onder andere het
deelnemershandboek, het logo, banners en t.z.t. registratielink voor bezoekers ten behoeve van marketingdoeleinden vinden. Ook kunt u hier aanvullende
beurszaken bestellen.
Algemene voorwaarden
Voor de Zeilmakerij Vakbeurs 2020 zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Gelieve het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en als .jpg of .pdf per email te versturen naar: info@zeilmakerijvakbeurs.nl.

