Vrijdag 01 Oktober 2021

Den Boomgaard - Ranst

Netwerkontbijt voor standhouders
Beurs +

Netwerken

8-10u
10-17u

After work netwerkdrink

17-19u

DEELNAMEFORMULIER: Ingevuld te mailen naar:
BEDRIJFSNAAM
BTW nr

Juridische VORM

STRAAT
POSTCODE
TELEFOON

huisnummer
GEMEENTE
EMAIL

WEBSITE
NAAM
Beursverantwoordelijke

GSM

Wenst in te schrijven voor:
Inbegrepen in de stand prijs: stand van 4m² statafel andere standen tafel en 2 stoelen, ontbijt voor 2 personen (vanaf 20m², voor 4
personen) , after work netwerkdrink, vermelding op de website.
Standen met wanden in zwarte doeken, keramische vloer:

aantal

ehp

totaal

Stand van 4 m² (2x2m) à 325 euro

x

325,- =

Stand van 9 m³ (3x3m) à 700 euro

x

700,- =

Stand van 18 m² (6x3m) à 1250 euro

x

1250,- =

Stand ZONDER wanden:
Stand naast ingang van 35m² (5x7m) max 2,5 m hoog à 1500 euro. Slechts 1
beschikbaar.

1500,- =

Stand in de inkomhal 2m80 breed

100,- =

Stand buiten naast de inkom (enkel vloerruimte)

500,- =

Stand voor foodtrucks buiten

125,- =

Extra’s:
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2 spots

x

30,- =

TOTAAL excl 21% BTW

Stand opbouwen kan donderdag 30/09/21 van 17u tot 20u en vrijdag 01/10/21 vanaf 7 u
Gelieve uw meubilairkeuze en stroomvoorziening aan te duiden: ⃝ stopcontact x ……..
⃝ GEEN

⃝ 1 statafel (stand 4m²)

⃝ 1 tafel en 2 stoelen

⃝ stroom voor foodtruck …..…….W

⃝ extra stoelen x ……

Schrappen wat niet past: ik lever promotiemateriaal voor de goodiebag JA / NEE
Ondergetekende neemt kennis van, en stemt in met de deelnamevoorwaarden zoals vervat in het algemeen beursreglement en
de specifieke voorwaarden zoals hieronder vermeld. Dit beursreglement maakt integraal deel uit van deze verbintenis.
Betalingsvoorwaarden: 30 dagen na ontvangst van uw factuur

NAAM: …………………………………..…………….. DATUM …………………….. HANDTEKENING: ……………………………………. STEMPEL:

Algemene bepalingen Door hun inschrijvingsformulier te ondertekenen, verbinden de exposanten zich ertoe de bepalingen van dit reglement na te

leven, evenals elke nieuwe andere bepaling die in het belang van de netwerkbeurs door de organisatoren zou worden aangenomen. Als de netwerkbeurs niet
kan plaatsvinden om redenen buiten de wil van de organisatoren om, zullen de exposanten hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De bedragen,
die nog beschikbaar zijn na betaling van alle onkosten, zullen onder de exposanten verdeeld worden naar rato van de bedragen die gestort werden door deze
exposanten die hiermede afzien van het recht op schadevergoeding ten laste van de organisator.

1. Deelnamevoorwaarden De producten en diensten die tentoongesteld worden moeten een rechtstreekse relatie hebben met het onderwerp van de
beurs. De deelnemer-exposant dient zijn commerciële binding met de firma waarvan hij de producten tentoonstelt, in zijn functie als algemeen of exclusief
agent, of aangestelde verdeler, op aanvraag van de organisator, te bewijzen. De inzending van het inschrijvingsformulier door de exposant geeft niet
automatisch recht op deelname aan de beurs waarvoor ingeschreven wordt. De organisator behoudt zich het recht voor elke inschrijving te weigeren, zonder
dat deze beslissing hoeft gemotiveerd te zijn. Deze commerciële activiteit, en deze activiteit alleen, zal op de gehuurde stand voorgesteld mogen worden. Het is
de exposant verboden een deel of het geheel van zijn concessie binnen de beurs onder te verhuren, te delen of gratis af te staan.

2. Stand keuze De standruimte wordt door de organisator in volgorde van inschrijving toegewezen. Deze zal rekening houden met de door de inschrijver
geuite voorkeur van standruimte, zonder dat deze voorkeur evenwel enig recht op een bepaalde standruimte verleent.

3. Betalingen De exposant zal na inschrijving, binnen de 14 dagen, een factuur ontvangen ter waarde van het totaalbedrag van het deelnameformulier. De

factuur zal betaald worden binnen 30 dagen na ontvangst factuur. De organisatie heeft het recht een exposant te weigeren nadat deze 1 maal werd
aangemaand tot betaling. Het weigeren van de exposant en de opzegging van de overeenkomst zal aan de exposant per aangetekend schrijven worden gemeld.
Bij het in gebreke blijven van betaling bij de eerste dag van de stand inrichting, zal de organisator het recht hebben de exposant de toegang tot de beurs te
weigeren. Dergelijke weigering doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de organisator de volledige som die krachtens het inschrijvingsformulier
verschuldigd is op te eisen. Betalingen worden aanvaard in euro.

4. Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk aanvaard bij middel van een aangetekende brief t.a.v. de organisator.
1. Annulering vóór 01 juni 2021: 200 euro forfaitaire annuleringskost blijft verschuldigd.
2. Annulering vanaf 01 juni 2021 tot 31 augustus 2021: 40% van de totale inschrijvingssom blijft verschuldigd.
3. Annulering na 31 augustus 2021: de totale inschrijvingssom blijft verschuldigd.
Deze vergoedingen zijn onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden voor annulering vanwege de exposant. De inschrijver gaat uitdrukkelijk akkoord
dat, zo hij de standruimte niet effectief inneemt, de organisator gerechtigd is de aan de inschrijver toegewezen standruimte alsnog te verhuren aan een derde of
aan te wenden voor een ander doel zonder mededeling noch compensatie aan de originele exposant.
5. Opbouw en aankleding van de standen

De exposanten verbinden zich ertoe de aanwijzingen van de organisatie te respecteren in verband
met de verdeling van de standen, hun opbouw, hun aankleding en hun ontruiming. Tijdens de openingsuren van de beurs is de permanente aanwezigheid van
een bevoegde persoon op elke stand verplicht. Het is verboden om de muren, de constructies of de gangen in de hal zelf te gebruiken om wanden,
publiciteitsborden, displays of ander materiaal aan te bevestigen of deze te schilderen. Het is de exposant verboden tentoongestelde waren weg te nemen voor
de einddatum en -uur van de beurs. Afbouw kan enkel vrijdagavond na het sluiten van de beurs. Alle constructies, goederen, tentoonstellingsmateriaal e.d. niet
verwijderd of weggehaald binnen de 6u na het sluiten van de beurs mogen door de organisator verwijderd worden op kosten en op risico van de exposant.
Goederen en materialen in het kader van dergelijk initiatief door de organisator opgeruimd, zullen niet meer door de exposant kunnen opgeëist worden, die
door het verlaten van het gebouw op het vastgestelde uur akkoord gaat met de definitieve afstand van deze materialen en/of producten.
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6. Aansprakelijkheid Voor elke exposant wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. De exposant ziet, zowel in eigen naam als in

naam van de door hem toegelaten personen, uitdrukkelijk af van alle verhaal dat hij gerechtigd zou zijn uit te oefenen tegenover de eigenaars van het
beurscomplex en/of de organisator ingevolge alle wettelijke en extra-wettelijke beschikkingen of uit hoofde van welke schade dan ook die hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks aan hen of derden toegebracht worden. De exposant verbindt er zich toe, namens hemzelf zowel namens de door hem toegelaten
personen, deze verhaalafstand ter kennis te brengen van hun verzekeraars voor schade, aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. Evenmin kan de organisator
aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding e.d. aan de goederen en/of aan de stand en het tentoonstellingsmateriaal dat zich
in het gebouw bevindt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van de organisator geldt eveneens voor elke schade die zou kunnen ontstaan aan de
stand of aan één van zijn onderdelen, aan de aldaar geëxposeerde of te exposeren goederen, of andere op de stand aanwezige of te plaatsen goederen, in
zoverre deze beschadigd zouden worden n.a.v. enige manipulatie ervan, dit zelfs zo deze manipulatie zou geschieden door de organisator, één van de
aangestelde, of enige derde voor wie de organisator enige verantwoordelijkheid, hetzij contractuele, hetzij buitencontractuele, dit alles in de meest brede zin
van het woord, zou dragen.

7. Brandveiligheid De aanwezigheid van ontplofbare en ontvlambare stoffen zowel in vloeibare, gasvormige of vaste vorm is ten strengste verboden,

tenzij voorafgaandelijk de geschreven en getekende toelating van de organisator in dit verband wordt bekomen. De toegang tot de uitlaten van de
airconditioning, verwarming en tot de brandblusapparaten en brandhaspels van de hallen zal steeds vrij gehouden worden. Voor foodtrucks gelden bijkomende
maatregelen die in een afzonderlijk document, getekend door de exposant dienen te worden bezorgd aan de organisatie vóór aanvang van de beurs.

8. Publiciteit Decoratie, geluid en/of publiciteit die de belangen van derden zouden kunnen schaden is verboden en kan door de organisator te allen tijde
bij eenzijdige beslissing verwijderd of verboden worden op kosten en risico van de exposant zonder dat deze enig verhaal kan laten gelden tegen de beslissing
van de organisator. Tegenover de organisator kan nimmer verhaal noch verzoek tot schadeloosstelling of terugbetaling ingediend worden indien zich bij de
opstelling van publicitaire en redactionele teksten of bij om het even welk drukwerk of opdruk, vergissingen of weglatingen hebben voorgedaan.

9. Elektriciteit De aansluiting van alle elektrische installaties van de standen op de stroomborden van de hal zal uitsluitend geschieden door de diensten of
de aangenomen leverancier van de hal. De organisator kan enkel gehouden zijn de stroomvoorziening te leveren die voorradig is in de hal en de onmogelijkheid
in zijnen hoofde andere stroomvoorzieningen te leveren zal nooit aanleiding kunnen geven tot enige vergoeding en/of terugbetaling van de huurprijs in hoofde
van de exposant.

10. ONLINE Wanneer vanwege overmacht de beurs online doorgaat gelden de regels en voorwaarden zoals aangegeven in STANDHOUDERS online.
11. Betwistingen Bij betwisting omtrent de geldigheid, inhoud of interpretatie van huidig reglement of van de bedingen van het inschrijvingsformulier, zal
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn en zal het geschil aan de Turnhoutse rechtbanken voorgelegd worden, hetzij de Rechtbank van Eerste aanleg,
hetzij de Rechtbank van koophandel.

12. Privacy- en Cookie Policy
Business & Fun Fair hecht belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om
persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van support, informatieverlening of klantenbeheer. De
gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek richten tot Business & Fun Fair, Hoefsmidstraat 43, 2250 Olen of via e-mail aan info@… (aanvullen)
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de Europese Verordening
(EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement betreft de bescherming van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op
inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan Business & Fun Fair, Hoefsmidstraat 43, 2250 Olen of via e-mail aan info@… (aanvullen) gratis de schriftelijke mededeling bekomen
van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Business & Fun Fair kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma
dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Business & Fun Fair website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons
mogelijk de Business & Fun Fair website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op
de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na
te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of
dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik
van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
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cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen
te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website
geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
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