Algemeen Reglement voor deelneming aan Vakantiebeurs NH
Onder ‘deelnemer’ wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan de beurs heeft aangemeld.
Artikel 1
a.

b.

De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, die buiten haar toedoen is ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord), de op het inschrijfformulier
genoemde data en tijden van de beurs te wijzigen ofwel de beurs geen doorgang te doen laten vinden, zonder dat in die gevallen deelnemers, onverschillig of de vaststelling van standruimte aan hen
reeds ter kennis is gebracht, aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisator op vergoeding
van enigerlei schade, in welke vorm of uit welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan.
Wijzigingen van data en tijden, als bedoeld, geeft de deelnemers niet het recht hun inschrijvingen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Artikel 2
a.
b.

Wijziging en annulering

Entree

Door de organisator kan voor de beurs een basisentreeprijs worden vastgesteld, waarbij voor bijzondere groepen een reductie kan worden verleend.
Aan de deelnemers aan de beurs wordt gratis een badge verstrekt, die doorlopend toegang tot de
beursvloer geven.

Artikel 3

Tentoonstelling goederen

Op de beurs kunnen goederen en diensten worden tentoongesteld in overleg met de organisator.
Artikel 4

Inschrijving

a.

Het inschrijven voor deelneming aan de beurs dient te geschieden op een aan de deelnemer ter beschikking gesteld inschrijfformulier.
b. De verschillende tarieven voor deelname staan vermeld op het inschrijfformulier.
c. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken. Indien een deelnemer een
reeds ingediende inschrijving wenst te annuleren, zal een schriftelijk verzoek hiertoe aan de organi sator te worden gedaan. De organisator kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen
onder de daarbij te stellen voorwaarde dat door de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding
wordt voldaan.
Deze vergoeding bedraagt tenminste de werkelijke kosten met een minimum van:
50% van de gereserveerde dienst(en) na ontvangst van de bevestiging van deelname;
75% van de afgenomen diensten indien de inschrijving wordt geannuleerd minder dan 2 maanden vóór
de eerste opbouw dag van de beurs;
100% van de afgenomen diensten indien de inschrijving wordt geannuleerd minder dan 1 maand vóór de
eerste opbouw dag van de beurs,
Op de annuleringsvergoeding zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht.
d. De organisator kan, in bijzondere gevallen, bepalen dat een inschrijving niet in behandeling zal worden genomen.
Artikel 5
a.
b.
c.

d.

Facturering en betaling

De deelnemer heeft ingeschreven voor een Basic, Standaard of Premium pakket. Op basis van dit
pakket plus eventuele extra of aanvullende zaken/diensten zoals een presentatieruimte,
beursbalie/statafel, zal worden gefactureerd.
De betaling van de factuur dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. In alle gevallen
dienen de verschuldigde kosten uiterlijk 14 dagen vóór de eerste opbouw dag van de beurs door de
organisator te zijn ontvangen.
Indien een deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan, is de organisator gerechtigd tot het niet leveren van de standruimte en eventueel extra of aanvullende zaken/diensten aan de deelnemer en de bevestiging van deelname in te trekken, onverminderd de aanspraak van de organisator op volledige vergoeding van het factureerde bedrag.
De organisator is gerechtigd de invordering van de door de deelnemer verschuldigde bedragen uit te

1

15.09

besteden, waarbij alle kosten, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten lasten komen van de
deelnemer, vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente gerekend vanaf de vervaldag van
het verschuldigde bedrag.
Artikel 6
Opbouw/afbouw
a.
b.
c.

De opbouw van de stands wordt door de organisator verzorgd.
Jules Event Center is beschikbaar voor het inrichten van de stand op de beursdag van 08.00 en sluit
om 20.00. Buiten deze periode zijn werkzaamheden aan de stand, alsmede het binnenbrengen van
goederen uitsluitend in overleg mogelijk.
De deelnemer is gehouden de voor haar vastgestelde standruimte na het beëindigen van de beurs in
dezelfde staat achter te laten als deze aan haar ter beschikking is gesteld vóór de aanvang van de
opbouwperiode.

Artikel 7
a.
b.
c.

Stand activiteiten

Alle vakantiebrochures/vakantiegidsen/informatiemateriaal dienen te zijn voorzien van Zonvaart Reizen contactgegevens.
Alle leads en boekingen dienen uitsluitend via Zonvaart Reizen verwerkt worden.
De beursstand dient op de beursdag(en) tussen 10:00 – 17:00 uur bemand en ingericht te zijn.

Het is de deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of namens de organisator niet
toegestaan:
d. Door haar ingenomen standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of af te staan, of met
een andere deelnemer te ruilen.
e. Activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de organisator schade wordt veroorzaakt of
afbreuk wordt gedaan aan de beurs als collectieve manifestatie, ook als deze activiteiten niet zijn ge richt tegen de beurs als zodanig, doch zich richten tegen één of meer deelnemers of groepen daarvan; een en ander voor zover deze activiteiten niet kunnen worden aangemerkt als gebruikelijk in onderlinge concurrentieverhoudingen.
f. Goederen die door onaangename reuk of op andere wijze hinderen aanwezig te hebben of hinderlijk
geluid gevende of licht uitstralende toestellen in werking te stellen, te hebben en/of te houden.
g. Veranderingen in of aan het gebouw aan te brengen en onder meer in en/of op vloeren, muren, pla fonds, kolommen en dergelijke te plakken, hakken, breken, boren, spijkeren of deze anderszins te
beschadigen.
h. In en rondom het gebouw prijscouranten, circulaires e.d. uit te reiken of op andere wijze reclame te
maken, dan wel de aandacht voor het bedrijf, bedrijfsactiviteiten of producten te trekken, elders dan
op de door hem ingenomen stand.
i. Reclamemateriaal te verspreiden dat niet of niet direct betrekking heeft op door hem tentoongestelde
en tot de beurs toegelaten goederen en diensten, alsmede reclamemateriaal uit te reiken van welke
aard ook, dat overlast of schade kan veroorzaken.
j. Naams-, merkaanduiding en dergelijke te plaatsen of te gebruiken, die misleidend of hinderlijk kunnen zijn voor deelnemers in andere stands, respectievelijk voor bezoekers aan de beurs.
k. Goederen te exposeren, respectievelijk op de beurs reclame te maken voor goederen, met merkaan duidingen op de goederen zelf of op de verpakking ervan, welke merkaanduidingen de indruk wekken
dat die goederen op de Nederlandse markt worden gebracht onder een merk, dat, naar het oordeel
van de organisator, de oudste merkbekendheid geniet.
l. Zodanig gebruik te maken van de door hem ingenomen stand of handelingen te verrichten, dat naar
het oordeel van de organisator daardoor op storende wijze muziek, geraas, belemmering van toegang, lichtval of uitzicht, dan wel hinder, gevaar of schade kan ontstaan of een situatie wordt geschapen, die gelijk staat met het voeren van oneerlijke concurrentie.
Artikel 8
a.
b.

Aansprakelijkheid

Goederen, daaronder begrepen de emballage, bevinden zich in het gebouw of op bijbehorende ter reinen voor rekening en risico van de deelnemer. De organisator belast zich niet met het verzekeren
van de dergelijke goederen.
De organisator, haar bestuurders, gemachtigden en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van beschadiging of verloren gaan van goederen, noch
voor schade door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties van het gebouw of
door eventuele andere gebreken van dit gebouw of de bijbehorende terreinen, noch voor schade uit
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welke oorzaak ook ontstaan aan goederen of personen, alles indien en voor zover enige schade als
bedoeld, niet door een door de organisator gesloten WA verzekering mocht zijn gedekt.

Artikel 9

Sancties

De organisator is bevoegd om tegen een deelnemer, zijn medewerkers, personen die voor hem of in zijn
opdracht werkzaam zijn, die in strijd met enige bepaling van dit reglement handelen of een door of na mens de organisator verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder gerechtelijke tussenkomst één of meer
van de navolgende voorzieningen en maatregelen, zo nodig op kosten van de deelnemer, te treffen:
a.
De aan hem verstrekte deelnemerskaarten/badges te doen intrekken en de betrokkene(n) de toegang tot de beurs en/of het gebouw met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
b.
Zijn stand te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk te doen ontruimen en over de vrijgekomen of niet
bezette ruimte te beschikken.
c.
De tentoongestelde goederen, alsmede al hetgeen door de deelnemer is opgebouwd of aangebracht
onder zich te houden en op te slaan, een en ander op kosten en voor risico van de deelnemer, zonder dat deze recht kan doen gelden op enige restitutie van reeds betaalde bedragen of op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht zijn gelden en onverminderd
door hem jegens de organisator aangegane verplichtingen.
d.
De betrokken deelnemer van deelneming aan verder te organiseren beurzen uit te sluiten.
Artikel 10

Onduidelijkheden

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk worden geacht, beslist de organisator.
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