WHEN

08-09-10-11 FEBRUARY 2018
WHERE

GENT ICC - INTERNATIONAL CONVENTION CENTER
Van Rysselberghedreef 2 - Citadelpark, 9000 Gent

AANVRAAG TOT DEELNAME | DESIGN 2018
Gelieve deze ‘Aanvraag tot deelname’ volledig in te vullen en te ondertekenen.
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* Het klantnummer wordt toegekend door onze boekhouding.

..........................................................................................................................................................
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1.

GEGEVENS

KANDIDAAT-DEELNEMER

Naam

.............................................................................................................

Juridische vorm

.............................................................................................................

BTW nummer

.............................................................................................................

Straat + nr

.............................................................................................................

Postcode

.............................................................................................................

Plaats

.............................................................................................................

Land

.............................................................................................................

Telefoon

.............................................................................................................

GSM

.............................................................................................................

E-mailadres

.............................................................................................................

Naam

.............................................................................................................

Straat + Nr

.............................................................................................................

Postcode

.............................................................................................................

Plaats

.............................................................................................................

Land

.............................................................................................................

Tel / GSM

.............................................................................................................

E-mailadres

.............................................................................................................

Website

.............................................................................................................

Producten / Designer(s) .............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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2.

AANVRAAG VOOR STAND
INBEGREPEN TECHNISCHE DIENSTEN

»

Ministry of Makers + Design Museum Gent - BAD shop: all inclusive

2.2
»
»
»
»
»
»

Inschrijvingsrecht inclusief dossierkosten;
B.A. verzekering / deelnemer;
Ingangsbadge
Vermelding op website
Vermelding op het bezoekersplan als platform: BAD shop, en in het BAD-magazine of catalogus;
Gratis promocode dewelke u onbeperkt en digitaal naar uw relaties kan uitzenden. Uw relaties kunnen
met deze code via onze website een ticket aan 7,50 euro p.p. kopen (i.p.v. 15,00 euro p.p. aan de
kassa).
Aantal objecten

Nettoprijs per stand
EUR
Aantal

1 object

250,00

2 objecten

350,00

3 objecten

425,00

4 objecten

475,00

5 objecten

500,00

Totaal
EUR
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3.

GEGEVENS VOOR DE SELECTIE

Om uw ‘Aanvraag tot deelname’ te evalueren door het selectiecomité verzoeken wij u vriendelijk om de volgende informatie spoedig te bezorgen:
» Type van de tentoongestelde producten;
» Toelichting omtrent de Belgische verbondenheid van de tentoongestelde producten en ontwerpen;
» Lijst van de tentoongestelde producten; formaat, gewicht en foto

4.

SELECTIE VOOR UW DEELNAME

Uw ‘Aanvraag tot deelname’ wordt geëvalueerd door een selectiecomité dat zich baseert op volgende criteria:
» Type van de tentoongestelde producten en ontwerpen;
» Verbondenheid met België;
» Appreciatie van de adviseur ‘Design’;
» Bekendmaking selectie: 15 januari

5.

ONDERTEKENING

Het indienen van deze Aanvraag tot deelname door de kandidaat-deelnemer heeft een officieel karakter en
vormt een onherroepelijke verbintenis om deel te nemen aan het Event (BAD), dit zoals omschreven in onze
algemene voorwaarden en waarvan kennis genomen door de kandidaat-deelnemer. Een definitieve
aanvaarding voor deelname zal pas toegestuurd worden als het selectiecomité uw aanvraag heeft
goedgekeurd.
Plaats

...........................................................................................................................................

Datum

...........................................................................................................................................

Naam

...........................................................................................................................................

Functie

...........................................................................................................................................

Handtekening, voorafgegaan door ‘Gelezen en goedgekeurd’ met de hand geschreven.

F: 052 558057– bad@belgiumartdesign.be – BTW: BE 0634. 719. 401 – IBAN: BE04 7360 1596 2931
© 2017 Belgium Art and Design

WHEN

08-09-10-11 FEBRUARY 2018
WHERE

GENT ICC - INTERNATIONAL CONVENTION CENTER
Van Rysselberghedreef 2 - Citadelpark, 9000 Gent

ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
1.1.

Definities
Aanvraag tot deelname
Het door de Organisator aan de Kandidaat-deelnemer ter beschikking gestelde formulier hetwelk door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend dient te worden, ter indiening van zijn verzoek om aan een Evenement
georganiseerd door de Organisator te kunnen deelnemen.
1.2. Kandidaat-deelnemer
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels het indienen van de Aanvraag tot Deelname te kennen heeft
gegeven aan een Evenement, georganiseerd door de Organisator te willen deelnemen.
1.3. Organisator
De organisator van het Evenement: Nestor Creative Event Organizers BVBA, met maatschappelijke zetel te
Gentsesteenweg 149 – 9200 Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer BE 0634.719.401
1.4. Aanvaarding
De door de Organisator schriftelijk gecommuniceerde bevestiging dat de door de Kandidaat-Deelnemer
ingediende Aanvraag tot deelname werd goedgekeurd en dat hij bijgevolg als Deelnemer aan het Evenement
zal kunnen deelnemen.
1.5. Evenement
Het door de Organisator georganiseerde evenement, zoals omschreven in de Aanvraag tot deelname en
dewelke door de Kandidaat-deelnemer werd ingevuld en ondertekend.
1.6. Gebouw
Het gebouw waarin het Evenement wordt georganiseerd, met inbegrip van de eventuele omliggende
terreinen die aan de site toebehoren.
1.7. De Deelnemer
De Kandidaat-deelnemer van wie de Aanvraag tot deelname werd goedgekeurd.
1.8. Standplaats
De aan de Deelnemer door de Organisator toegewezen locatie op het Evenement.
1.9. Productenlijst
De lijst van producten die de Deelnemer op het Evenement zal exposeren en dewelke voorafgaand aan de
Organisator ter goedkeuring dient te worden voorgelegd.
1.10. Tariefvoorwaarden
De van toepassing zijnde tarieven op de deelname aan een Evenement, zoals uitdrukkelijk vermeld op het
voor het Evenement van toepassing zijnde formulier ‘Aanvraag tot deelname’. De vermelde tarieven zijn
exclusief BTW of andere taksen, accijnzen, retributies en lasten indien deze laatsten van toepassing zouden
zijn ingevolge een wettelijke bepaling.
1.11. Voorwaarden in verband met de standinrichting
De door de Organisator aan de Deelnemer overgemaakte voorwaarden in verband met de standinrichting en
dit in functie van het Evenement waaraan de Deelnemer deelneemt. Deze voorwaarden in verband met de
standinrichting dienen als aanvullend aan deze Algemene Voorwaarden te worden beschouwd en maken
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integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de Deelnemer en de Organisator
2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

Aanvraag tot deelname
Algemeen
De aanvraag tot deelname kan alleen worden gedaan met behulp van de daarvoor door de Organisator
voorziene formulieren. Deze formulieren dienen door de Kandidaat-deelnemer in originele vorm worden
ingevuld en behoorlijk ondertekend ingediend. De Kandidaat-deelnemer mag geen wijzigingen aan de
gebruikte formulieren aanbrengen. Alle toevoegingen, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een
voorwaardelijke clausule of de één of andere vorm van voorbehoud, zullen niet tegenstelbaar zijn aan de
Organisator en maken bijgevolg dus geen deel uit van de contractuele relatie tussen de Kandidaat-deelnemer
en de Organisator.
Kwalificatie van de deelnameaanvraag
Van zodra de Kandidaat-deelnemer de ondertekende Aanvraag tot deelname aan de Organisator heeft
overgemaakt heeft de Kandidaat-deelnemer zich op bindende en onherroepelijke wijze verbonden tot
deelname aan de beurs, met toepassing van alle bepalingen zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden en de
bepalingen opgenomen in de ingediende Aanvraag tot deelname.
De Organisator zal op basis van de aan hem overgemaakte Aanvraag tot deelname en de eventueel gevraagde
bijkomende informatie de aanvaarding van de Kandidaat-deelnemer beoordelen in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 3 van deze Algemene voorwaarden. De beslissing tot aanvaarding of niet-aanvaarding is
onherroepelijk en zal aan de Kandidaat-deelnemer worden gecommuniceerd.
Iedere wijziging of herroeping van de Aanvraag tot deelname zal worden beschouwd als een éénzijdige
verbreking door de Kandidaat-deelnemer en zal in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7 van deze
Algemene Voorwaarden worden behandeld.
Niet-overdraagbaarheid van de Aanvraag tot deelname
De door de Organisator aanvaarde deelname van de Kandidaat-deelnemer kan door deze laatste niet worden
overgedragen, behalve mits schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming vanwege de Organisator. Indien de
Organisator een dergelijke toestemming zou verlenen, dan blijft de oorspronkelijke Kandidaat-deelnemer
hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de overnemende Kandidaat-deelnemer voor de verplichtingen die
voortvloeien uit de ingediende Aanvraag tot deelname en de Aanvaarding.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de door de Kandidaat-deelnemer ingediende Aanvraag tot
deelname en de latere Aanvaarding daarvan door de Organisator, over te dragen aan derden indien de
organisatie van de beurs op de één of andere wijze zou worden overgedragen of toevertrouwd aan derden. De
Organisator is gerechtigd om de rechten en plichten die voortvloeien uit zijn contractuele relatie met de
Kandidaat-deelnemer geheel of gedeeltelijk over te dragen of in onderaanneming aan derden toe te
vertrouwen. De Organisator dient de Kandidaat-deelnemer hiervan niet op de hoogte te stellen.
Beoordeling van de aanvraag tot deelname
De Organisator zal de Aanvraag tot deelname laten behandelen door een door hem opgericht Selectiecomité.
Dit Selectiecomité zal de deelname van de Kandidaat-deelnemer beoordelen op basis van de toepassing zijnde
selectiecriteria, zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden en op het formulier Aanvraag tot deelname.
Selectiecriteria
Bij het behandelen van de Aanvraag tot deelname zal het Selectiecomité van de Organisator ondermeer
rekening houden met volgende criteria:
• De specifieke criteria zoals vermeld op het formulier Aanvraag tot deelname;
• De beschikbare plaats binnen de expositieruimte(s) en de overeenstemming met het door de Organisator
opgestelde situatieplan;
• Het inhoudelijk evenwicht tussen de verschillende Kandidaat-deelnemers;
• De overeenstemming van de Kandidaat-deelnemer en zijn producten met de thematiek van de Beurs of
het Evenement;
• De tentoongestelde producten en of (kunst)werken;
Criteria die kunnen leiden tot niet-aanvaarding van een Kandidaat-deelnemer:
• De reputatie van de Kandidaat-deelnemer;
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•

3.3.

4.
4.1.

4.2.

De Kandidaat-deelnemer heeft zich in het verleden niet gehouden aan één of meerdere verplichtingen
die voortvloeiden uit een indiening van een Aanvraag tot deelname;
• De activiteit of de producten van de Kandidaat-deelnemer zijn niet in overeenstemming met de aard van
de georganiseerde Beurs of Evenement;
• De deelname van de Kandidaat-deelnemer kan leiden tot inbreuken op de algemene veiligheid tijdens de
organisatie van de Beurs of het Evenement;
• De kandidaat-deelnemer houdt zich niet, of heeft zich in het verleden niet gehouden, aan de door de
Organisator opgelegde principes en criteria met betrekking tot de organisatie van de stand, de decoratie
en inrichting, de tentoongestelde producten en of (kunst)werken;
• De eigenaar of de beheerder van de gehuurde ruimte verzet zich tegen de Aanvaarding van de Kandidaatdeelnemer.
De Aanvaarding of de niet-aanvaarding
De Aanvaarding van de Kandidaat-deelnemer, of in voorkomend geval de niet-aanvaarding, wordt door de
Organisator schriftelijk medegedeeld aan de Kandidaat-deelnemer.
In geval van aanvaarding is het enkel deze schriftelijke bevestiging die de definitieve Aanvaarding van de
Kandidaat-deelnemer inhoudt. Alle overige en desgevallend voorgaande communicatievormen en of
documenten uitgewisseld tussen de Organisator en de Kandidaat-deelnemer kunnen nooit worden
ingeroepen als een al dan niet impliciete Aanvaarding van de Kandidaat-deelnemer.
De Aanvaarding van een Kandidaat-deelnemer maakt alle vergoedingen ingevolgde de Aanvraag tot deelname
opeisbaar volgens de bepalingen van artikel 6 van deze Algemene voorwaarden.
In geval van niet-aanvaarding is de Organisator niet gehouden tot het verstrekken van een motivering van zijn
beslissing. Bij niet-aanvaarding van een Aanvraag tot deelname kan de Kandidaat-deelnemer zich in geen geval
beroepen op de één of andere vorm van schadevergoeding vanwege de Organisator.
Tentoongestelde producten en (kunst)werken
Algemeen
De Deelnemer dient een exhaustief en omstandig ingevulde Productenlijst aan de Organisator te verstrekken.
Deze Productenlijst vermeldt alle producten en of (kunst)werken, samen met hun oorsprong, dewelke de
Deelnemer wenst tentoon te stellen tijdens de Beurs of het Evenement.
De Organisator behoudt zich het recht voor om producten en of (kunst)werken te weigeren.
Niettegenstaande het appreciatierecht van de Organisator kunnen producten, dewelke een gevaar voor de
bezoekers of de organisatie van de Beurs of het Evenement kunnen inhouden, niet worden toegelaten. De
Organisator behoudt zich in deze het recht voor om producten en of (kunst)werken, dewelke mogelijk een
hinderlijk karakter zouden kunnen hebben, te verwijderen van de Beurs of het Evenement en dit uitsluitend
op risico en voor rekening van de Deelnemer.
De Beusorganisator heeft het recht om de tentoon gestelde producten en of (kunst)werken te controleren en
te verifiëren of ze werden vermeld op de Aanvraag tot deelname of de Productenlijst. De Organisator behoudt
zich het recht voor om producten en of (kunst)werken dewelke hieraan niet voldoen desgevallend te
verwijderen van de Beurs of het Evenement, dit uitsluitend op risico en voor rekening van de Deelnemer. De
Deelnemer zal op geen enkele wijze een verhaalrecht jegens de Organisator in deze kunnen uitoefenen.
De tentoon gestelde producten en of (kunst)werken mogen niet van de locatie van de Beurs of het Evenement
worden verwijderd, behalve mits voorafgaande en expliciete toestemming door de Organisator werd
verleend. In geval zulke toestemming werd verleend dan dient de Deelnemer hierbij steeds de regels vervat in
de Voorwaarden voor Standinrichting te respecteren.
Specifieke veiligheidsvoorschriften
De tentoon gestelde producten en of (kunst)werken dienen te worden geïnstalleerd in overeenstemming met
de heersende regelgeving en de overige voorschriften dewelke van toepassing zijn op het moment en de
plaats van de Beurs of het Evenement. De Deelnemer dient alle voorzorgsmaatregelen te nemen opdat de
veiligheid van zowel bezoekers als de andere Deelnemers en de medewerkers van de Beurs of het Evenement
en de goede staat van de locatie of het gebouw te allen tijde wordt gegarandeerd.
De Deelnemer is aansprakelijk voor ieder ongeval dat gebeurt met de door hem tentoon gestelde producten
en of (kunst)werken, zonder dat de Organisator hierbij op de één of andere manier kan worden aansprakelijk
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gesteld voor eventuele schade. De Deelnemer verplicht zich ertoe om zich te voegen in om het even welk
geding of geschil waarin de Organisator het, als eiser of als verweerder, opneemt tegen een derde en dat
verband houdt met het zich voordoen van een dergelijk ongeval. Daarenboven zal de Deelnemer de
Organisator schadeloos stellen voor elke vraag voor schadevergoeding door de Organisator, in de hoofdsom,
rente en kosten, die verband houdt met het zich voordoen van een dergelijk ongeval.
5.
5.1.

5.2.

Modaliteiten met betrekking tot de Standplaats(en)
Toekenning van de Standplaats(en)
De toekenning van de Standplaats(en) wordt exclusief door de Organisator beslist en schriftelijk aan de
Deelnemer medegedeeld. De deelname aan eerder edities en de in het verleden toegekende Standplaats(en)
verlenen de Deelnemer geen rechten op een bepaalde locatie.
Indien een Deelnemer niet akkoord met de aan hem toegewezen Standplaats(en) zou zijn, dan dient hij dit
binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk aan de Organisator te communiceren. De Organisator zal, na
kennisname hiervan, binnen de 15 dagen een finale en gemotiveerde beslissing nemen en de Deelnemer
hiervan schriftelijk berichten. Deze beslissing is onherroepelijk en definitief.
De Organisator zal de Deelnemer ten informatieve titel een beursplan bezorgen waarop staat ingetekend
welke Standplaats aan hem werd toegewezen. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele afwijkingen tussen de indicatieve afmetingen van dit beursplan en de werkelijke afmetingen van de
Standplaats. De Deelnemer dient er zich bij de inbezitneming van te vergewissen dat de aan hem toegewezen
Standplaats overeenstemt met beschrijving ervan in de goedgekeurde Aanvraag tot deelname en het aan hem
verstrekte beursplan.
De Organisator behoudt zich het recht voor om een toegewezen standplaats, te wijzigen en of de vorm of
oppervlakte ervan te veranderen indien hij meent dat de algemene organisatie van het Evenement dit vereist.
De uitoefening van dit recht van de Organisator kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling in het
voordeel van de Deelnemer. De Organisator kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen van
de eigenaar of uitbater van de locatie waardoor de toewijzing, vormgeving en of invulling van een Standplaats
zou worden gewijzigd.
Inbezitneming van de Standplaats
Inbezitneming van een Standplaats door een Deelnemer is afhankelijk van de volledige betaling van de
verschuldigde bedragen, alsook van de eventuele andere bedragen die de Deelnemer verschuldigd is vanwege
zijn deelname aan het Evenement. Enkel indien de volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt de
Standplaats aan de Deelnemer beschikbaar gesteld aan het begin van de Opbouwperiode, dit onder
voorbehoud van het recht van de Organisator om striktere termijnen op te leggen. Het toelaten van
onderaannemers van de Deelnemer tot de locatie is onderworpen aan de goedkeuring van de Organisator,
dewelke zich het recht voorbehoudt om restricties of specifieke beschikkingen op te leggen.
Indien een Deelnemer zijn Standplaats niet in gebruik neemt, ten laatste één dag voor de officiële opening van
het Evenement, dan kan de Organisator onherroepelijk en van rechtswege vrij over deze Standplaats
beschikken zonder dat hij hiervoor enig vorm van schadevergoeding jegens de Deelnemer verschuldigd is.
Het niet tijdig in bezit nemen van een Standplaats wordt beschouwd als een éénzijdige verbreking in hoofde
van de Deelnemer en is onderhevig aan de schadevergoedingen zoals beschreven in artikel 7 van deze
Algemene Voorwaarden.
Bij de inbezitneming van de Standplaats rapporteert de Deelnemer onmiddellijk de eventuele fouten en/of
gebreken op schriftelijke wijze aan de Organisator. Bij gebreke aan een dergelijke kennisgeving wordt
verondersteld dat de Standplaats in goede staat en overeenkomstig de overeenkomst tussen de Deelnemer en
de Organisator aan de Deelnemer werd ter beschikking gesteld. Elke willekeurige aantasting of beschadiging
die op een later tijdstip dan het moment van de inbezitneming wordt vastgesteld, wordt geacht door de
Deelnemer te zijn veroorzaakt. De Deelnemer zal exclusief aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit
zulke situatie en zal door hem dienen te worden vergoed.
De Deelnemer dient eventuele fouten bij de afbakening van de Standplaats op de grond schriftelijk en
onmiddellijk bij de inbezitneming te melden aan de Organisator. De Organisator kan geen gevolg geven aan
klachten die na de montage van de stand zouden worden ingediend.
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5.3.

5.4.

5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Decoratie en inrichting van de Standplaats
Iedere Deelnemer dient een dossier met betrekking tot de inrichting en decoratie van zijn Standplaats in bij de
Organisator. Dit dossier bevat ondermeer een lijst van de tentoon gestelde producten of werken en een
maatschets van de Standplaats. Uit dit dossier moet blijken dat de inrichting en decoratie van de Standplaats
geen hinder zal veroorzaken voor de andere Deelnemers aan of bezoekers van het Evenement. De Organisator
behoudt zich het recht voor om de inbezitneming van de Standplaats te weigeren zolang de Deelnemer de
Standplaats niet overeenkomstig het door hem ingediende dossier heeft ingericht. Indien een Standplaats niet
wordt gedecoreerd en/of ingericht overeenkomstig de geldende overeenkomst tussen de Organisator en de
Deelnemer, dan kan de Organisator ook opteren om de decoratie of inrichting van de Standplaats op eigen
initiatief conform het dossier ter inrichting van de Standplaats te maken. De eventuele kosten hiervoor zullen
volledig ten laste van de Deelnemer vallen.
Toegankelijkheid van de Standplaats tijdens het Evenement
De Deelnemer wijst een afgevaardigde aan dewelke verantwoordelijk is voor de aan de Deelnemer
toegewezen Standplaats, vanaf het moment van de inbezitneming. Deze afgevaardigde blijft gedurende het
hele evenement tot aan het uiteindelijke afbreken verantwoordelijk voor de Standplaats. De locatie dient
open en toegankelijk voor bezoekers te zijn vanaf de officiële openingsdatum en kan pas worden gesloten op
het moment dat de beurs sluit.
Afbreken van de Standplaats na afloop van het Evenement
Het afbreken van de Standplaats kan pas een aanvang nemen bij de start van de afbreekperiode, dewelke van
tevoren is gecommuniceerd door de Organisator, en moet binnen de medegedeelde periode worden
uitgevoerd onder voorbehoud van door de Organisator opgelegde striktere termijnen. Het afbreken gebeurt
uitsluitend door de exposant, onder zijn integrale verantwoordelijkheid en enkel op zijn kosten, met
uitzondering van de eventuele inrichtingselementen die door de Organisator zouden zijn geplaatst. De
Deelnemer die goederen achterlaat of schade toebrengt aan de locatie zal worden gehouden deze te
vergoeden. Het afbreken wordt geacht pas te zijn beëindigd op het moment dat de locatie is hersteld in de
staat waarin ze zich bevond voor de inbezitneming door de Deelnemer. Specifieke aandacht dient te worden
besteed aan het verwijderen van lijmresten indien er bijvoorbeeld tapijt op de Standplaats zou worden
geplaatst. Indien een Deelnemer zich niet houdt aan de toegewezen afbreekperiode dan kan de Organisator
een boete per begonnen vertragingsdag van 20% van de totale verschuldigde deelnameprijs aan het
Evenement opleggen.
De Deelnemer wordt bij uitsluiting aansprakelijk gesteld ingeval van willekeurige beschadiging of aantasting
van de aan hem toegewezen Standplaats, zoals vastgesteld door de vertegenwoordigers van de Organisator na
het afbreken van de Standplaats.
Vergoedingen
Gevolgen van de Aanvaarding
Van zodra de Kandidaat-Deelnemer werd aanvaard door de Organisator, zal de Kandidaat-Deelnemer een
voorschotfactuur ten bedrage van 20% van de totale vergoeding, zoals vastgelegd op het formulier Aanvraag
tot Deelname, ontvangen. Daaropvolgend, zal 45 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement een
tweede voorschotfactuur ten bedrage van 30% worden opgesteld. Tenslotte zal een saldofactuur 15
kalenderdagen voor de aanvang van het evenement worden opgesteld.
Indien een Aanvraag tot Deelname binnen de 45 dagen of binnen de 15 dagen voor het evenement wordt
ondertekend, dan worden de hiervoor beschreven voorschotten desgevallend samen gefactureerd.
Betaalbaarheid
De door de Organisator opgestelde facturen dienen te worden voldaan door middel van overschrijving op de
financiële rekening van de Organisator, netto zonder aftrek van enige korting of vorm van
overboekingskosten. Alle facturen dienen binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.
Niet-tijdige betaling
De Organisator behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling door de Deelnemer geen rekening te
houden met de aanvaarde Aanvraag tot Deelname. In voorkomend geval kan de Deelnemer de toegang tot
het evenement worden ontzegd, zonder dat de Organisator hier enige vorm van schadevergoeding of
terugbetaling van de reeds ontvangen voorschotten verschuldigd is.
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Niet-tijdige betaling leidt bovendien van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist
is, tot de opeisbaarheid van een moratoire rente tegen een tarief van 12% per jaar en een forfaitaire
schadevergoeding van 10% van het bedrag van de onbetaalde factuur, met een minimum van 250 euro.
Indien één of meerdere verschuldigde facturen 15 kalenderdagen na de vervaldag nog niet zijn voldaan, dan
leidt dit betalingsverzuim van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot verval van het recht
op Deelname aan het Evenement. Bijgevolg kan de Organisator vrij over de locatie beschikken zodat deze
opnieuw kan worden verhuurd aan een andere Kandidaat-Deelnemer of Deelnemer.
7.

Afstand van deelname (geheel of gedeeltelijk) door de exposant
Een Kandidaat-Deelnemer of Deelnemer is verplicht om zijn afstand van Deelname (geheel of gedeeltelijk) per
aangetekend schrijven aan de Organisator kenbaar te maken.
Naargelang de situatie zal een dergelijke afstand aanleiding geven tot de opeisbaarheid van rechtswege van de
volgende bedragen en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist:
• Indien de afstand van Deelname minstens 180 dagen voor het Evenement wordt gecommuniceerd, zal
20% van de verschuldigde bedragen volledig en onmiddellijk verschuldigd zijn als schadevergoeding
wegens éénzijdige verbreking;
• Indien de afstand van Deelname minder dan 180 dagen doch minstens 90 dagen voor het Evenement
plaatsvindt, dan zal 50% van de verschuldigde bedragen volledig en onmiddellijk verschuldigd zijn als
schadevergoeding wegens éénzijdige verbreking;
• Indien de afstand van Deelname minder dan 90 dagen doch minstens 30 dagen voor het Evenement
plaatsvindt, dan zal 100% van de verschuldigde bedragen volledig en onmiddellijk verschuldigd zijn als
schadevergoeding wegens éénzijdige verbreking;
• Indien de afstand van Deelname minder dan 30 dagen voor het Evenement plaatsvindt, dan zal 125% van
de verschuldigde bedragen volledig en onmiddellijk verschuldigd zijn als schadevergoeding wegens
éénzijdige verbreking en ter dekking van de bijkomende schade die voortvloeit uit het laattijdige karakter
van de afstand tot Deelname.
De in dit artikel genoemde schadevergoedingen sluiten niet uit dat de Organisator bijkomende
schadevergoedingen van de Deelnemer kan eisen indien de door de Organisator geleden schade hoger is dan
de hiervoor opgesomde schadevergoedingen.
Laattijdige betaling van de in dit artikel genoemde bedragen leidt van rechtswege en zonder voorafgaandelijk
ingebrekestelling tot de opeisbaarheid van een moratoire interest van 12% per jaar en een forfaitaire en
bijkomende schadevergoeding wegens laattijdige betaling van 10% op de verschuldigde sommen.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

Verplichtingen van de deelnemer en verbodsbepalingen
Bepalingen inzake brandveiligheid
Het is in geen geval toegelaten om gas in flessen of tanks te gebruiken of op te slaan binnen de gebouwen
waarin het Evenement wordt georganiseerd. Iedere vorm van brandbaar materiaal dat deel uitmaakt van de
inrichting van de locatie, moet brandwerend zijn gemaakt. De Organisator is gerechtigd, om naar eigen
goeddunken, iedere nuttige maatregel te nemen op kosten van de Deelnemer, dewelke aansprakelijk is in
geval van een schadegeval. De afgevaardigde van de brandweer van de stad waar het gebouw is gevestigd,
kunnen inspectiebezoeken houden en iedere Deelnemer die de geldende richtlijnen heeft overtreden kan met
onmiddellijke ingang worden uitgezet in overeenstemming met artikel 9.
Onderhoud van de locatie
De Deelnemer is bij uitsluiting aansprakelijk voor het onderhoud van de aan hem toegewezen locatie. Indien
zou lijken dat reinigings-of herstelwerken zich opdringen (bijvoorbeeld het verwijderen van vlekken, het
vervangen van materialen of het weghalen van afval), dan worden deze werkzaamheden tegen kostprijs in
rekening gebracht aan de aansprakelijke Deelnemer(s). Deze laatste betalen deze kosten op het eerste
verzoek aan de Organisator terug.
Personeelsleden en medewerkers van de Deelnemer
De Deelnemer is verantwoordelijk voor het vervullen van alle sociale verplichtingen jegens de personen die hij
tewerkstelt op de door hem gehuurde locatie en dit in overeenstemming met de heersende wetgeving van het
land en de regio waarin het Evenement plaatsvindt. Voor Evenementen die op het Belgische grondgebied
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

worden georganiseerd dient de Deelnemer zelf een register van het tewerkgestelde personeel bij te houden
en een verzekering voor arbeidsongevallen afsluiten. Dezelfde bepalingen gelden voor de onderaannemers die
door de Deelnemer worden aangesteld. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
een eventueel arbeidsongeval waarvan het personeel van de Deelnemer of van eventuele onderaannemers
het slachtoffer zouden zijn.
Aansluiting van nutsvoorzieningen
Iedere aansluiting inzake nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, internet, telefoon of andere) en de daaraan
aangesloten toestellen dienen conform de gelden voorschriften te zijn. Aansluitingen kunnen enkel door de
technische diensten van de Organisator of de eigenaar of uitbater van de site te gebeuren.
Overige verplichtingen die voortkomen vanuit Wettelijke of andere bepalingen
Deelnemers dienen zich te houden aan alle Wettelijke verplichtingen die op hen rusten ingevolge nationale,
federale, regionale en lokale wetgevingen en reglementeringen. Dit houdt ondermeer, doch niet uitsluitend, in
dat aan alle heersende verplichtingen op het commerciële, burgerrechtelijke, sociale en fiscale vlak (met
inbegrip van douane en accijnzen) en intellectuele eigendom, gezien hun hoedanigheid van handelaar, met
name ten aanzien van handelsgebruiken en wijzen van informatieverschaffing en etikettering van producten
die zij tentoon stellen.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Organisator op ieder moment aanbevelingen kan doen wat
betreft het niveau van her Evenement, met name inzake de gehanteerde verkoopmethoden en kortingen die
de Deelnemer gedurende het Evenement op de bezoekers of kopers wil toepassen.
Mede-exposanten(en)
Indien de Organisator toestemming zou verlenen aan een Deelnemer (hierna genoemd de hoofddeelnemer)
om partners (hierna mededeelnemers) te betrekken bij zijn Deelname, dan zijn deze mededeelnemers
eveneens onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Op de hoofddeelnemer rust de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle financiële en andere verplichtingen vanwege zijn mededeelnemers.
De mededeelnemers dienen eveneens een Aanvraag tot Deelname in te vullen. De kosten voor deelname aan
het Evenement zullen echter integraal aan de hoofddeelnemer worden aangerekend.
Opbouw- en afbreekperiode
De Deelnemer zal er toe gehouden zijn om de opbouw- en afbreekperiode die aan hem door de Organisator
wordt gecommuniceerd te respecteren. Bij niet respecteren van deze perioden kan een schadevergoeding van
20% van de totale Deelnameprijs per begonnen dag worden aangerekend.
Magazine / Catalogus / Tijdschrift
Enkel de Organisator is gerechtigd om een magazine, catalogus of tijdschrift met betrekking tot het
Evenement uit te geven. Informatie vanwege de Deelnemers die hiervoor bestemd is dient tijdig te worden
overgemaakt aan de Organisator, dewelke zich het recht voorbehoudt om wijzigingen aan de ontvangen
teksten en / of informatie aan te brengen, zonder beroepsmogelijkheid voor de Deelnemer. De Organisator
kan niet worden aansprakelijk gesteld fouten of vergissingen in hetzij de originele teksten, hetzij de
vertalingen hiervan.
Alle rechten van intellectuele eigendom (met inbegrip van auteursrechten) op de door Organisator uitgegeven
magazines, catalogi en tijdschriften, zijn de exclusie eigendom van de Organisator. Reproductie of iedere vorm
van mededelingen hierover is niet toegestaan zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de
Organisator.
Grafisch en niet grafisch materiaal en auteursrechten
De Deelnemer verklaart en garandeert dat alle materiaal dat hij aan de Organisator verstrekt (ondermeer
maar niet uitsluitend: teksten, foto’s, illustraties, andere grafische elementen, enz.), vrij zijn van alle rechten
en dat de Organisator dit materiaal vrij op welke manier dan ook kan gebruiken, vermenigvuldigen,
overdragen en exploiteren. Indien dit niet zo zou zijn, dan is de Deelnemer gehouden om alle rechten te
voldoen die op dit ter beschikking van de Organisator gestelde materiaal zouden rusten. De Deelnemer is
bovendien gehouden om de Organisator schadeloos te stellen voor alle nadeel, kosten of verliezen die de
Organisator zou lijden ten gevolge van het desgevallend niet vrije karakter van de ter beschikking gestelde
materialen.
De Organisator behoudt zich het recht voor om foto’s, illustraties, films te maken tijdens het Evenement en
tijdens de opbouw- en afbreekperiode, en kan dit materiaal vrij exploiteren op welke manier dan ook. De
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

9.
9.1.

9.2.

Deelnemers verklaren gratis en onherroepelijk de eventuele rechten over te dragen aan de Organisator die zij
desgevallend op die beelden zouden kunnen hebben.
Het is aan de Deelnemers toegestaan om illustraties, foto’s of films te maken tijdens de duurtijd van het
Evenement (met inbegrip van de opbouw- en afbreekperiode) op voorwaarde dat zij deze beelden niet
aanwenden voor publiek gebruik zonder voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming van de Organisator
hiervoor te hebben bekomen.
Verbod tot roken
Er geldt een algemeen rookverbod in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De Deelnemers dienen
er op toe te zien dat dit rookverbod wordt nageleefd op en rond de locatie die aan en werd toegewezen.
Verspreiden van boodschappen, uitnodigingen en dergelijke
Het is de Deelnemers niet toegestaan om buiten de aan hen toegewezen locatie (ook wel standplaats
genoemd) boodschappen te verspreiden, zoals bijvoorbeeld ‘flyers’ en dergelijke meer.
Uitnodigingen
Het is ten strengste verboden om uitnodigingen of toegangskaarten te produceren. Enkel de toegangskaarten
en uitnodigingen die door de Organisator zijn geproduceerd kunnen worden gebruikt en verdeeld.
De verspreiding van gratis toegangskaarten, alsook het verhandelen van toegangskaarten, voor de ingang van
het gebouw waar het Evenement plaatsvindt is verboden.
Algemene verbodsbepalingen
Het is de Deelnemers ten strengste verboden om:
•
Audiovisuele apparatuur op zulke wijze te gebruiken dat het gebruik hiervan op een naburige locatie kan
worden waargenomen;
•
Voorwerpen vooruitspringend te plaatsen aan de buitenzijde van de Standplaats die aan hem is
toegewezen;
•
Monsters, circulaires, pamfletten of reclame uit te delen, al dan niet naar aanleiding van het Evenement,
of hinderlijke en andere demonstraties te geven, op welke wijze dan ook, andere Deelnemers of
bezoekers zouden kunnen hinderen of de reputatie, het imago of het succes van het Evenement kunnen
schaden;
•
Het ter beschikking gestelde materiaal te beschadigen;
•
Artikelen uit te delen zonder dat de Organisator hiervoor voorafgaand zijn toestemming heeft gegeven;
•
Affiches aan te plakken of te bevestigen;
•
Grafisch materiaal of teksten te verspreiden, met een politiek of mogelijk beledigend karakter, of die tot
schade aan het imago of de reputatie van derden, de Organisator of het Evenement zouden kunnen
lijden.
Onderverhuur en overdracht
Het is de Deelnemer ten strengste verboden om over te gaan tot onderverhuur of overdracht van zijn
contractuele rechten met betrekking tot een Evenement dat door de Organisator wordt georganiseerd, zelfs
indien deze onderverhuur of overdracht tijdelijk en / of gratis zou zijn.
Daarnaast heeft de Deelnemer ook niet het recht om een derde partij, desgevallend als mede-deelnemer, toe
te laten tot het Evenement zonder dat de Organisator hier zijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor
heeft gegeven. De Deelnemer erkent dat het goede verloop van het Evenement en het imago van zowel
Evenement als Organisator ernstig worden geschaad door de aanwezigheid van een niet door de Organisator
aanvaarde derde.
Rechten en plichten van de Organisator
Annulatie van het Evenement of van een zone op het Evenement
De Organisator behoudt zich het recht voor om het Evenement niet te organiseren, te annuleren of een zone
te schrappen, om een willekeurige reden. In voorkomend geval is de Organisator enkel de terugbetaling van
de reeds geïnde voorschotten en facturen verschuldigd. De Deelnemer kan daarbij geen aanspraak maken op
welke rechten dan ook om een schadevergoeding te eisen.
Uitzetting
De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer met onmiddellijke ingang van het Evenement
te verwijderen en iedere contractuele relatie met die Deelnemer te beëindigen indien deze laatstgenoemde
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9.3.

9.4.

zich niet zou houden aan de algemene voorwaarden of elke andere contractuele voorwaarde die hem aan de
Organisator bindt. In uitvoering hiervan kan de Organisator ondermeer tot uitzetting overgaan in de volgende
niet-limitatieve gevallen:
• Niet-tijdige betaling van de aan de Organisator verschuldigde bedragen;
• Het niet respecteren van het verbod op onderverhuur of overdracht;
• Het niet respecteren van de bepalingen inzake de veiligheid;
• Het zich voordoen van een casus in overeenstemming met artikel 3.2.
De uitzetting van de Deelnemer beïnvloedt op geen enkele wijze de opeisbaarheid van de verschuldigde
bedragen ingevolge artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
Indien de Deelnemer zou weigeren om met onmiddellijke ingang te gehoorzamen aan het bevel tot uitzetting
van de Organisator, dan kan deze laatste overgaan tot een gedwongen uitzetting. De eventuele kosten en
lasten met betrekking tot zulk een gedwongen uitzetting zijn integraal ten laste van de Deelnemer.
In geval van uitzetting kan de Deelnemer geen terugbetaling van de aan de Organisator betaalde bedragen
vragen, of om het even welke schadevergoeding eisen voor de eventuele schade die hij wegens zijn uitzetting
zou lijden.
Faillissement van de Deelnemer
Indien de Deelnemer zich in een staat van faillissement of insolventie zou bevinden, of indien deze (al dan niet
stilzwijgend) erkent dat hij niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, dan kan de Organisator de
contractuele relatie met de Deelnemer met onmiddellijke ingang stopzetten. De Organisator beschikt dan
bijkomend over de mogelijkheid om tot uitzetting van de Deelnemer over te gaan. Indien de Organisator van
dit recht niet zou gebruik maken en/of indien de Deelnemer of curator van de toegewezen Standplaats zou
willen gebruikmaken, dan is het hen verboden om er de producten van de Deelnemer aan te bieden tegen
lagere prijzen dan de prijzen die de Deelnemer hanteerde voor de datum van zijn faillissement.
Recht op schadevergoeding
Onafhankelijk van het recht op uitzetting kan de Organisator een schadevergoeding van de Deelnemer eisen
ter vergoeding van alle schade die de Organisator zou kunnen hebben, zoals ondermeer, doch niet beperkt
tot, directe schade, indirecte schade, morele schade waaronder de aantasting van het imago of de goede
naam van de Organisator of het Evenement.

10. Verzekering en aansprakelijkheid
10.1. Collectieve verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid
Ten behoeve van de Deelnemers heeft de Organisator een collectieve verzekeringspolis burgerlijke
aansprakelijkheid, ter dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de Deelnemer die hij zou kunnen
oplopen in verband met het Evenement, afgesloten. De Deelnemers zijn vanwege hun Deelname automatisch
bij deze verzekering aangesloten. Deze polis dekt de schade die de Deelnemer zou kunnen toebrengen aan
derden of aan de eigendom of bezittingen van derden, volgens de bepalingen van deze polis. Indien een
schadegeval zou ontstaan, dan dient de Deelnemer onverwijld de Organisator hiervan schriftelijk in te lichten
alsmede van de omstandigheden die tot de schade hebben geleid. Op eenvoudige verzoek kan iedere
Deelnemer een kopie van deze polis bekomen bij de Organisator.
10.2. Verzekering van alle overige risico’s
De Deelnemer dient alle overige risico’s, met uitsluiting van diegene bepaald in artikel 10.1, eigenhandig te
verzekeren indien hij daarvoor zou willen opteren. Het kan hier ondermeer gaan over de volgende risico’s,
doch niet beperkt tot:
• Diefstal;
• Beschadiging door ondermeer brand, ongeval, waterschade en dergelijke meer;
10.3. Afstand van het recht op verhaal
De Organisator treedt niet op in de hoedanigheid van medeverzekeraar, verzekeringsagent of tussenpersoon.
Onafhankelijk van de bovenstaande bepalingen inde artikelen 10.1 en 10.2, verklaart de Deelnemer op
onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze dat hij in geval van schade, diefstal of ongeval afziet van elke
vordering en van elk verhaal tegen de Organisator, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het gebouw,
de onderaannemers en de deelnemers aan het Evenement en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of
aangestelden van deze entiteiten of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn
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met die entiteiten of instellingen. Bovendien doet de Deelnemer, zowel in zijn naam als in die van de door
hem gemachtigde personen alsook in naam van zijn verzekeraars voor wie hij garant staat, uitdrukkelijk
afstand op een onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze van elke vordering en verhaalsrecht die hij zou
mogen uitoefenen tegen de Organisator, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het gebouw, de
onderaannemers en de deelnemers aan de beurs, en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of
aangestelden van deze entiteiten of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn
met die entiteiten of instellingen, op grond van alle wettelijke of bovenwettelijke bepalingen of wegens elke
schade die direct of indirect aan hen of aan derden zou veroorzaakt zijn. Zowel in zijn naam als in die van de
door hem gemachtigde personen verplicht de deelnemer zich ertoe deze afstand van verhaalsrecht ter kennis
te brengen van zijn verzekeraar(s) voor schade, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. In het
geval dat de Organisator zich niet (volledig) zou kunnen baseren op de vrijstellingen van aansprakelijkheid die
in zijn voordeel zijn bepaald in deze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt de Deelnemer dat de
aansprakelijkheid van de Organisator in voorkomend geval beperkt is tot een maximumbedrag dat
overeenkomt met de helft van de som van de bedragen die de Organisator aan de Deelnemer in rekening
heeft gebracht voor zijn deelname aan het Evenement.
11.

Overmacht
Overmacht wordt ondermeer gedefinieerd als situaties waarin één of meerdere van de volgende situaties zich
voordoen: oorlog, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, en alle andere situaties of gevallen die het
gebruik van de locatie en/of de organisatie van het evenement onmogelijk of aanzienlijk duurder maken.
In geval van overmacht heeft de Organisator het recht de contractuele relatie met de deelnemer op te
schorten voor de duur van de overmacht of zelfs de contractuele relatie op elk moment en met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder hierbij tot een schadeloosstelling van de Deelnemer te zijn
gehouden. In geval van overmacht blijven de aan de Deelnemer gefactureerde bedragen eigendom van de
Organisator, waarbij deze dus niet gehouden is tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling hiervan.

12.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen de Kandidaat-Deelnemer of
Deelnemer en de Organisator die resulteren uit de indiening van de Aanvraag tot Deelname door de
Kandidaat-Deelnemer.
De Kandidaat-Deelnemer of Deelnemer ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van zijn eigen Algemene
Voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden van de Organisator als exclusief van
toepassing zijnde op de contractuele relatie tussen de Kandidaat-Deelnemer of Deelnemer en de Organisator.
Iedere afwijking van deze Algemene Voorwaarden dient voorafgaandelijk en schriftelijk door de Organisator te
worden goedgekeurd en ondertekend.
Door de ondertekening van de Aanvraag tot Deelname verklaart de Kandidaat-Deelnemer uitdrukkelijk dat
elke contractuele relatie tussen hem en de Organisator, met betrekking tot het op de Aanvraag tot Deelname
gespecifieerde evenement, door deze Algemene Voorwaarden wordt beheerst.

13.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle geschillen tussen de Deelnemer en de Organisator en die resulteren uit of betrekking hebben op deze
algemene voorwaarden zullen uitsluitend door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
van Dendermonde worden behandeld.
Enkel de Belgische wetgeving zal worden gehanteerd bij de interpretatie, toepassing en uitvoering van deze
Algemene Voorwaarden en, meer in het algemeen, de integrale zakelijke relatie tussen de Deelnemer of
Kandidaat-Deelnemer en de Organisator.
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