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A. Algemeen
A.1 De organisatie
De “Feelgood Expo” is een publieksbeurs georganiseerd
door We.Wi.-Creations Comm. V. met
maatschappelijke zetel te 3290 Schaffen,
Beringenbaan 76.
A.2 Begrippen
In deze deelnemingsvoorwaarden worden volgende
begrippen gehanteerd:
A.2.1 De organisatoren / de organisatie::
De organisatoren zijn de inrichters van de beurs.
A.2.2 De beurs:
De “Feelgood Expo”
A.2.3 Exposant:
De natuurlijke of rechtspersoon, vereniging of
instelling, die zich via het inschrijvingsformulier en
met instemming van dit reglement opgaf als
standhouder-exposant.
A.2.4 Inschrijvingsformulier:
De aanvraag tot deelname aan de beurs. Dit is een
formulier dat de exposant ondertekent en waardoor hij
verklaart, onder de voorwaarden van dit reglement,
deel te nemen als exposant.
A.2.5 Standenplan:
Dit plan geeft een indeling van de mogelijke standplaatsen in modules weer.
A.2.6 Expogebouwen:
Natuurlijk- of rechtspersoon die de gebouwen ten
behoeve van de beurs beheert, bezit en exploreert.
A.2.7 Opbouwdagen:
- Donderdag 24 november 2016 van 8u00 tot 20u00
- Vrijdag 25 november 2016 van 8u00 tot 20u00
Voor 8:00 uur kan geen enkele exposant de
beursruimte betreden. Poorten sluiten om 19u45.
A.2.8 Beursdagen
- Zaterdag 26 november 2016 van 10u00 tot 18u00
- Zondag 27 november 2016 van 10u00 tot 18u00
Toegang voor exposanten vanaf 9u00
A.2.9 Afbouwdagen
- Zondag 27 november 2016 van 18u00 tot 22u00
- Maandag 28 november 2106 van 9u00 tot 15u00

A.3 Toepassingsgebied van de voorwaarden
A.3.1 Contractuele verplichtingen
Deze deelnemingsvoorwaarden met betrekking tot de
organisatie “Feelgood Expo” beheerst alle contractuele
verplichtingen tussen de organisatie en de exposanten.
A.3.2 Afwijking op de deelnemingsvoorwaarden
Iedere afwijking kan slechts worden toegestaan na
schriftelijke goedkeuring van de organisatoren.

A.3.3 Toepassingsgebied deelnemingsvoorwaarden
Door het overmaken aan de organisatoren van het
ondertekend inschrijvingsformulier, verklaart de
exposant uitdrukkelijk dat iedere contractuele relatie
ontstaan tussen hem/haar en de organisatoren in
verband met de “Feelgood Expo” beheerst zal worden
door deze deelnemingsvoorwaarden.

B Deelname (vermelde prijzen excl. BTW)
B.1 Verplichte kosten voor de exposanten
B.1.1 Vaste vergoeding
Er is een deelnamekost van 165,00 euro per stand te
betalen. Deze omvat de dossierkosten, 20 vrijkaarten
voor klanten, 4 exposantenbadges en divers
promotiemateriaal.
B.1.2 Standhuur (naakte standoppervlakte)
De standprijs bedraagt 39,00 EUR per m2.
Wij verwijzen hiervoor naar het inschrijvingsformulier.
Er is altijd een minimum tandoppervlakte van 12 m2.
Er is maximale oppervlakte bepaald.
B.1.2.1 Supplementen standhuur
Er zijn geen specifieke zones met toeslagen. (Inkom,
hoekstanden, kopstanden, …). Er worden nooit vaste
standplaatsen gegeven. Voorkeuren kunnen
doorgegeven worden op het inschrijvingsformulier
maar worden nooit gegarandeerd.
B.1.2.2 Volumekortingen
Standen vanaf 50m2 hebben recht op een korting van
2,00 euro per vierkante meter. De korting is enkel
geldig op de huur van de naakte ruimte en niet op
eventuele bijbestellingen, noch op de standenbouw
B.1.2.3 Vroegboekkorting
Indien u zich inschrijft voor 15 september 2016 wordt
er een korting van 3,00 euro per m2 doorgerekend op
de huur van de naakte ruimte. De termijn kan
eventueel verlengd worden.
B.1.2 Verzekering: verantwoordelijkheid
exposanten
De exposanten zijn verantwoordelijk voor hun standen
en tentoongestelde voorwerpen in geval van diefstal of
schade. De exposanten zijn verantwoordelijk voor het
afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringen voor
hun goederen, personeel tewerkgesteld op de “Feelgood
Expo” en de burgerlijke aansprakelijkheid. De
exposant verzaakt, in geval van diefstal, ongeval of
schade, aan alle verhaal tegen de organisatoren, de
eigenaars, de uitbaters de bezetters van het gebouw en
de deelnemende exposanten. De organisatoren zijn
tijdens het verloop van de “Feelgood Expo” ontslaan
van alle verantwoordelijkheid vooral deze bedoeld
onder artikel 1382 en volgende van het Burg. Wetboek.
B.2 Niet verplichte facultatieve kosten voor de
exposanten
B.2.1 Huur diversen:
Standenbouw
o “Pipe & Drape” incl. tapijt: 22,00 euro per m2
o “Truss” incl. Tapijt: 39,00 euro per m2
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Stroomaansluiting 220V: 50,00 euro
Stroomaansluiting 9kw: 315,00 euro
Stroomaansluiting 18 kw: 465,00 euro
Stroomaansluiting 40 kw: 785,00 euro
Wateraansluiting: 390,00 euro
Exposantenbadge (2 dagen): 5 euro
Ticketbundel 20 stuks: 130,00 euro
Ticketbundel 50 stuks: 275,00 euro
Tapijt (leggen, huur, wegnemen: 9,50 euro per m2
Huur Tafel (1,80m x 0,90m) : 10 EUR / stuk
Huur klapstoel : 6 EUR / stuk
Opruimen van de stand na beurs : 250,00 EUR
Alle prijzen zijn excl. BTW

C Buitenlandse exposanten
C.1 BTW- wetgeving
Op basis van de intracommunautaire wetgeving zal de
organisatie op alle in België geleverd diensten de
verlegging van BTW toepassen.

D Inschrijving
D.1 Algemene bepalingen, vermelding gegevens
• Op het inschrijvingsformulier dient de exposant
duidelijk zijn identiteit, de benaming waaronder hij
handeldrijft, ondernemingsnummer, de naam van zijn
vennootschap en zijn functie te vermelden.
• Bovendien dient de kandidaat op het inschrijvingsformulier exact mee te delen welke merken hij zal
tentoonstellen en/of zal verkopen. De kandidaat
verbindt er zich tevens toe de vermelde merken ook
effectief tentoon te stellen en/of verkopen.
• De exposant dient alle op het inschrijvingsformulier
gevraagde gegevens volledig en juist te vermelden.
D.2 Toelating tot deelname
Elke fabrikant, handelaar of ambachtsman, zowel
fysische personen als rechtspersonen als verenigingen,
kunnen tot de beurs worden toegelaten. Publiek- en
privaatrechterlijke instellingen kunnen eveneens
worden toegelaten. De organisatoren kunnen steeds
elke aanvraag weigeren zonder verplichting de redenen
hiervan bekend te maken aan de exposant.
D.3 Inschrijvingsprocedure
Door het insturen van het inschrijvingsformulier,
gedagtekend en ondertekend en minimum 4 weken
voor de beursdag heeft de exposant voldaan aan de
correcte inschrijvingsprocedure. De inschrijving wordt
pas aanvaard na de betaling van het standgeld. De
exposant mag alleen het inschrijvingsformulier ter
beschikking gesteld door de organisatie gebruiken. Dit
is het enige geldende inschrijvingsformulier.
D.4 Aanvaarding van de inschrijving
• Het toezenden van de factuur mag slechts
beschouwd worden als kennisgeving van de principiële
aanvaarding. Er zal geen akte worden opgesteld.
• De organisatoren zijn slechts gebonden nadat de
exposant het volledige bedrag volgens inschrijving op
hun rekening heeft gecrediteerd.

• De aanvrager is contractueel gebonden door het
indienen van zijn inschrijvingsformulier.
D.5 Onderverhuring of afstand van de standplaats
Enkel de exposant die inschrijft mag deelnemen en dit
uitsluitend op zijn/haar naam of firmanaam.
Onderverhuring of afstand doen van een standplaats,
geheel of gedeeltelijk, onder welke vorm ook, wordt de
exposanten uitdrukkelijk verboden.
D.6 Keuze en toewijzing van de standplaats
Er wordt nooit exclusiviteit verleend. Met de door de
exposant eventueel aangeduide voorkeur op het
inschrijvingsformulier wordt rekening gehouden door
de organisatie in functie van de hiernavolgende
criteria:
• De volgorde van de aanvraag, met hieraan verbonden
de betaling van het standgeld.
• De aard van de tentoongestelde producten en
standen die reeds in de omgeving van de
voorkeurslocatie aanwezig zijn.
• De bestemming die door de organisatie aan de
verschillende ruimten is gegeven.
De organisatie beslist uiteindelijk soeverein over de
toewijzing van standplaatsen en over het standenplan.
Met het oog op de optimale benutting van de
beschikbare ruimte, behoudt de organisator zich het
recht voor om de inplanting van de standen hieraan
aan te passen.
D.7 Grootte en schikking der standen
In het belang van de beurs kunnen zowel de vooraf
bepaalde ligging alsook de grootte van de standen,
zoals hernomen op het grondplan, door de
organisatoren altijd worden aangepast. Er is in dit
geval geen aanleiding tot het vorderen van een
schadevergoeding ten voordele van de exposant.
D.8 Standplicht
Tenzij de aanvraag tot deelname geweigerd werd, is de
exposant verplicht de hem toegewezen stand in te
nemen op de dag en het uur vermeld in deze
deelnemingsvoorwaarden en deze stand te behouden
tot de definitieve sluiting van de beurs. Bij het te laat
bezetten van de stand (na 10:00 uur) of het te vroeg
verlaten van de stand (voor 18:00 uur) is een forfaitaire
boete verschuldigd van 400,00 EUR excl. BTW.
D.9 Beperking aansprakelijkheid organisatoren
Iedere beslissing uitgaande van de eigenaar of uitbater
van de expogebouwen, die als gevolg een wijziging in
de standplaatsen teweegbrengt of de vorm en/of
uitzicht veranderen, kan geen aanleiding geven tot het
aansprakelijk stellen van de organisatoren.
D.10 Toewijzing bij afwezigheid van de exposant
Indien op de dag van de opening van de beurs de
standplaats om 9.30 uur niet daadwerkelijk bezet
wordt door de exposant, kan deze standplaats door de
organisatie toegewezen worden aan een andere firma,
zonder dat de betrokken exposant enig recht heeft op
schadevergoeding of terugbetaling van het standgeld.
Bovendien blijft hij expliciet het volledige bedrag van
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de factuur verschuldigd + een boete van 400,00 EUR
(zie punt D.9) Bij gebrek aan een andere exposant,
zullen de organisatoren de standplaats aankleden op
kosten van de in gebreke gebleven exposant.
D.11 Eigen standbouw
Eigen standenbouw is mogelijk, dit heeft geen invloed
op de verschuldigde standhuur. Indien de deelnemer
zelf de standbouw verzorgt, dan dient deze te voldoen
aan de voorwaarden van punt : G.5.2.. Indien de
standbouw niet conform de voorschriften is uitgevoerd,
behoudt de organisator zich het recht de
desbetreffende of de aangrenzende stand aan te
passen voor rekening van de exposant die niet conform
de regelgeving heeft gehandeld. De gehuurde
oppervlakte dient volledig te worden benomen.
D.12 Catering
De volledige catering is in handen van een externe
cateraar. Sampling kan alleen na voorgaand akkoord
van de organisatie.

E Betaling
E.1 Algemene gegevens voor betaling
Alle betalingen van facturen geschieden in EURO, via
het rekeningnummer BE98 0014 6148 8993, en dit als
volgt:
De facturen zijn betaalbaar voor de vervaldag. Bij
de berekening van de vervaldag van de factuur is
rekening gehouden met eventuele kortingsregels.
Om van kortingen te kunnen genieten dient de
vervaldag op het facturen gerespecteerd te worden.
Betalingen met cheque of overschrijvingsbewijzen
worden niet aanvaard tijdens de beurs.

F.2 Annuleringsvergoedingen
De exposanten die, zelfs in geval van overmacht, hun
stand opzeggen of hun deelname annuleren, zijn aan
de organisatie een schadeloosstelling verschuldigd. Bij
annulering van de inschrijving gelden volgende
vergoedingen:
F.2.1 Annulering < 3 maanden voor eerste
opbouwdag
20% van de standhuur + gevraagde supplementen is
verschuldigd aan de organisatie.
F.2.2 Annulering < 2 maanden voor eerste
opbouwdag
50% van de standhuur + gevraagde supplementen is
verschuldigd aan de organisatie.
F.2.3 Annulering < 1 maand voor eerste
opbouwdag
100% van de standhuur + gevraagde supplementen is
verschuldigd aan de organisatie, vermeerderd met een
forfaitair bedrag van 400,00 EUR.
Retentierecht. Indien de exposant niet heeft voldaan
aan zijn verplichtingen jegens de organisatoren, al dan
niet voortspruitend uit een (schriftelijke)
overeenkomst, kunnen de organisatoren, teneinde te
bevorderen dat die verplichtingen alsnog zullen worden
nagekomen, zonder gerechtelijke tussenkomst, de zich
in en om het tentoonstellingsgebouw bevindende
goederen van de nalatige exposant onder zich houden
of voor rekening en risico van die exposant doen
opslaan.

G Opbouw en demontage van de standen

E.2 Betaling leveringen tijdens de beursperiode
Alle leveringen tijdens de beursperiode dienen contant
of via bancontact betaald te worden (inclusief 21%
BTW), waarna de overeenkomstige factuur (afgetekend
voor voldaan) per post zal verzonden worden.

G.1 Betreden van de expogebouwen
Voor het opbouwen en inrichten van de standen,
alsmede het binnenbrengen van goederen mogen de
gebouwen enkel betreden worden gedurende de
vermeldingen onder punt A.4 van dit reglement.

E.3 Verschuldigde facturen: bepalingen
Behoudens uitdrukkelijke andere geschreven
overeenkomst is elke factuur contant betaalbaar.
Indien het verschuldigde bedrag op de vervaldag
niet is vereffend, loopt er van rechtswege en zonder
dat er een aangetekende ingebrekestelling vereist
is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidinterest
van 12% per jaar.
Eventuele betwistingen dienen binnen de acht
dagen na factuurdatum schriftelijk medegedeeld.
Uitsluitend de rechtbanken van Leuven zijn
bevoegd bij eventuele juridische betwistingen.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

G.2 Aanmelding
Vooraleer de stand mag opgebouwd worden, dient de
exposant zich te melden op het beurssecretariaat.

F Annuleringen
F.1 Procedure
Het annuleren van een inschrijving kan enkel
gebeuren per aangetekend schrijven aan de
organisatoren. De poststempel van de aangetekende
zending bepaald het tijdstip van annulering.

G.3 Aanwezigheid
Tijdens de opbouw en de demontage van de stand
dient steeds een gevolmachtigde van de exposant
aanwezig te zijn op de beurs.
G.4 Toestand van de standplaats
De exposant aanvaardt de toegewezen standplaats
in de toestand waarin deze zich bevindt.
De organisatoren verhuren enkel standplaatsen
waarop de exposanten zelf een stand kunnen
opbouwen en/of inrichten.
De exposant verplicht zich ertoe de hem
toegewezen standplaats, na de beëindiging van de
demontage van de stand, in dezelfde staat achter
te laten als deze waarin de standplaats hem ter
beschikking is gesteld bij aanvang van de opbouw.
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Schade aan deuren, wanden, vloeren, enz. door
verf, lijm, kleefband, enz. zal rechtstreeks door de
organisatoren op de exposant verhaald worden.
Tenzij de exposant, vooraleer met enige
opbouwwerkzaamheid aangevangen te zijn, een
tegensprekelijke staat van bevinding heeft laten
opstellen, wordt hij geacht de standplaats in een
onberispelijke staat te hebben ontvangen.
Alle schade veroorzaakt aan de vaste of de
tijdelijke gebouwen zal teruggevorderd worden van
de exposant die voor deze schade aansprakelijk is.

G.5 Opbouw
G.5.1 Goedkeuring
De Standbouw en -inrichting kan slechts na goedkeuring van de organisatie geschieden en is onderworpen aan de bepalingen van de brandweer (zie
hoofdstuk brandveiligheid). De goedkeuring door de
organisatie ontslaat de exposant niet van zijn
aansprakelijkheid inzake de naleving van de
bepalingen van de brandweer.
G.5.2 Specificaties en technische bepalingen
De standen dienen precies op de toegewezen
plaatsen te worden opgebouwd. De standen mogen
de naastgelegen standen niet schaden.
De stand dient volledig los van de muren, wanden,
zeilen en vloeren te worden opgebouwd. Het is ten
strengste verboden hierin nagels, nietjes,
duimspijkers of andere voorwerpen te slaan of te
nieten. Elke schade hieraan dient dadelijk aan de
benadeelde te worden vergoed.
Het aanbrengen van reclame buiten de standen of
aan het plafond is niet toegelaten.
Slechts een schriftelijke toelating van de
organisatoren kan een bijkomende decoratie van
de lokalen mogelijk maken. In geen geval mogen
de materialen het brandrisico vergroten,
belemmeringen van om het even welke aard
creëren, beschadigingen veroorzaken door nagelen,
vastkleven en beschildering.
Elke stand dient zelfdragend te zijn.
Het bouwen van een verdieping is onderworpen
aan een voorafgaande schriftelijke toelating
vanwege de organisatie, en dient te gebeuren
volgens de meest strikte normen van veiligheid.
Het opstellen van een “gesloten” stand is verboden.
Elke stand dient dusdanig opgesteld te worden dat
alle bezoekers en de organisatoren, op ieder
ogenblik, zonder de stand te betreden, kunnen
vaststellen wat er verhandeld wordt en op welke
wijze dit gebeurd.
G.5.3 Plaatsing grote en/of zware goederen
Teneinde zoveel mogelijk overlast voor de andere
exposanten te voorkomen, dient het binnenbrengen en
plaatsen van grote en/of zware goederen op de eerste
opbouwdag (donderdag 24 november 2016) tussen
8u15 en 16u00 te gebeuren.
G.5.4 Veiligheidsvoorschriften
Zowel bij de opbouw en de inrichting van de standen
als bij de uitbating, het onderhoud en de afbouw
ervan, dienen alle richtlijnen van het Ministerie van

Binnenlandse zaken houdende reglementering voor de
bescherming tegen brand- en paniekrisico, alsmede
alle geldende voorschriften inzake brandweer,
veiligheid en arbeidsbescherming strikt nageleefd te
worden door de exposanten (o.m. A.R.A.B., A.R.E.I.).
De plaatsing, de bouw en de inrichting van de standen
mogen géén belemmering vormen voor een vrije
doorgang en het zicht door de tentoonstellingsruimte
en op de omliggende standen, en evenmin voor het
normaal functioneren van de technische installatie, de
toegang tot de blusapparatuur en randbestrijdingsmiddelen, nooduitgangen enz... De beslissing van de
Commandant van de Brandweer is bindend. Bij nietopvolging van een, door de of namens de organisatoren
en/of brandweer, gegeven aanwijzing, kunnen op
kosten en voor risico van de exposant de noodzakelijk
geachte voorzieningen worden getroffen.
G.5.5 Standinrichting
G.5.5.1 Tentoongestelde voorwerpen
• Tentoongestelde voorwerpen dienen binnen de
rooilijnen van de standen te worden gehouden.
Beweegbare delen b.v. ter demonstratie van de werking
van geëxposeerde goederen mogen evenmin buiten de
rooilijnen van standen worden bewogen.
• Op de standen tentoongestelde gevaaropleverende
tentoonstellingsgoederen (waaronder scherp
uitstekende delen) dienen te zijn afgeschermd.
• Tentoongestelde goederen mogen tijdens de
openingsuren van de beurs, niet worden bedekt,
behoudens toestemming van de organisatoren. De
organisatoren hebben het recht een eventuele
bedekking te (doen) verwijderen zonder enige
aansprakelijkheid hunnerzijds.
G.5.5.2 Vloerbedekking
Indien een exposant wenst gebruik te maken van een
bijzondere vloerbedekking, bijv. betontegels, zand, …,
moet hiervoor schriftelijk toestemming worden
gevraagd aan de organisatoren. In ieder geval mag de
vloerbedekking NIET IN DE WANDELGANGEN gelegd
worden noch hinderlijk zijn voor bezoekers, collega
exposanten en organisatie.
G.5.5.3 Standaanduiding
De exposant is niet verplicht om de aanduiding in
zijn stand aan te brengen.
Terwille van een ordelijk aanzien van de expositie
is het de exposant niet toegestaan een naam- of
merkaanduiding aan te brengen hoger dan 3 meter
gemeten vanaf de vloer van het gebouw, tot en met
de bovenzijde van de betrokken aanduiding, tenzij
namens de organisator toelating werd verleend.
G.5.5.4 Verantwoordelijkheden voorwerpen
Noch de organisatoren van de beurs, noch de directie
en het personeel van de Expogebouwen, zijn gelast met
de ontvangst, de schikking of de verzending van de
toegekomen voorwerpen. Iedere exposant draagt op
eigen risico zorg voor de aanvoer, het uitpakken, het
opstellen en nadien voor het inpakken, het afbreken
en het verzenden van zijn materiaal en de
tentoongestelde voorwerpen.
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G.5.5.5 Aard der tentoongestelde voorwerpen
Enkel de vermelde merken die op het inschrijvingsformulier en de productenlijst voorkomen, mogen
tentoongesteld worden. Andere worden door de
organisatoren verwijderd op kosten en risico van de
betrokken exposant. De exposanten die schadelijke,
brandbare of ontplofbare producten in hun stand
hebben, zullen zich richten naar de algemene wettelijk
vastgestelde voorschriften welke voor hun bedrijf van
toepassing zijn, alsmede de richtlijnen inzake
brandveiligheid. Tijdens de openingsuren voor het
publiek en buiten de in de deelnemings-voorwaarden
bepaalde opbouw- en afbraaktijden van de beurs, is
het niet toegelaten goederen aan te brengen of weg te
halen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de organisatoren.
G.5.5.6 Aan- en afvoer tentoonstellingsmateriaal
• Alle aan- en afvoer van tentoonstellingsmaterialen
dient te gebeuren via de daarvoor bestemde ingangen
enkel tijdens de uren vermeld in dit reglement.
• Het is verboden de wastafels van de sanitaire
ruimten te gebruiken voor het reinigen van kwasten en
andere materialen, noch voor het lozen van afval.
G.5.5.7 Minimuminkleding
• Elke stand dient van een minimuminrichting
voorzien te zijn. De Feelgood Expo is een kwalitatieve
beurs, standenbouw is dus verplicht!
G.5.6 Einde der opbouwwerkzaamheden
Alle opbouw-, inrichtings- en belangrijke schoonmaakwerkzaamheden dienen te zijn beëindigd op vrijdag 25
november voor 20u00. Na dit tijdstip worden
werkzaamheden aan de standen niet meer toegestaan.
G.5.7 Afvalbeheer door de exposanten
Alle verpakkingsmaterialen en alle afval gegenereerd
door de exposant, dient door de exposant zelf
verwijderd te worden van de beursvloer. De exposant
zal de afvalmaterialen recupereren zal onder geen
beding het afval in de expogebouwen achterlaten of
deponeren. Indien de exposant zijn afval alsnog dumpt
in de expogebouwen of zijn omgeving, zullen de kosten
hiervoor verhaald worden op de exposant.
G.5.8 Bewaking van de goederen
Tijdens de opbouw en de demontage van de standen is
er door de organisatie een beperkte toegangscontrole
voorzien. De exposant dient gedurende de hele periode
zelf in de bewaking van zijn materiaal te voorzien.
G.5.9 Bijkomende bepalingen: ophangpunten
Omwille van veiligheidsredenen voor publiek en
productie, alsook voor de bescherming van de
gebruikers, medewerkers, het gebouw en de
dakstructuur is de exposant ertoe gehouden
uitsluitend te werken met een erkende en hiertoe
gekwalificeerde onderneming.
G.6 Demontage
De standen kunnen gedemonteerd worden gedurende
de volgende periode:
- Beursdag van 18:00 uur tot 22:00 uur
- Afbouwdag van 9:00 uur tot 15:00 uur

Indien er na 15:00 uur van de afbouwdag nog
goederen of standbouwmateriaal in de expogebouwen
of op de daarbij behorende terreinen aanwezig zijn,
kunnen deze voor rekening en risico van de betrokken
exposant worden weggeruimd en opgeslagen. Deze
goederen en materialen worden in dit geval teruggegeven nadat de kosten volledig werden vergoed.

H Standuitbating
H.1 Aanwezigheid

Tijdens de openingsuren van de beurs voor het
publiek dient de stand bestendig geopend en
bewaakt te zijn. Zoniet kunnen de organisatoren
de stand zelf openen en bemannen op kosten en
risico van de exposant.

Na het sluiten van de deuren van de
expogebouwen is niemand gemachtigd om in de
lokalen te verblijven, behoudens de officiële
bewakers van de beurs, het personeel van de
Expogebouwen en de organisatie.
H.2 Projectie en geluid
Voor het projecteren van beelden, het versterken van
het gesproken woord door middel van luidsprekers, het
ten gehore brengen van muziek en/of het veroorzaken
van geluid, alles voor zover het hinder kan opleveren,
alsmede het plaatsen van televisietoestellen, videoapparatuur en bewegende goederen is schriftelijke
toestemming namens de organisatoren vereist. Er is
een geluidsbeperking van 55 decibel in de standen.
H.3 Publiciteitsvoering, prijsaanduiding, …
De exposant dient alle wetten en reglementen na
te leven, inzonderheid de Economische Wetten en
de Wetten op de handelspraktijken (o.m. inzake
prijsaanduiding, gezamenlijk aanbod, verplichte
vermeldingen). Eventuele prijstellingen ter zake
dienen in zijn stand aanwezig te zijn. De
organisatoren zijn niet aansprakelijk voor gevolgen
van overtredingen ter zake.
Het is de exposant niet toegestaan:

biljetten of ander reclamemateriaal aan te
brengen aan kolommen, wanden, muren,
draagspanten, e.d. van het gebouw in en
buiten de toegewezen standplaats.

in en rondom het gebouw prijscouranten,
circulaires e.d. uit te reiken elders dan op de
toegewezen standplaats.

materiaal ter verspreiden dat niet of niet direct
betrekking heeft op de door de exposant
tentoongestelde en toegelaten goederen.

naam-, merkaanduidingen en dergelijke te
plaatsen of te gebruiken, die misleidend of
hinderlijk kunnen zijn voor exposanten van
andere standen en/of bezoekers aan de beurs.

publiciteit te voeren die naar oordeel van de
organisatoren de goede faam of het succes van
de beurs kunnen schaden.

in de omgeving van de expogebouwen en aan
de ingang gratis inkomkaarten uit te delen.
Desgevallend zullen alle (al of niet uitgedeelde)
door de exposant bestelde gratis inkomkaarten
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aangerekend worden aan de gewone inkomprijs (zonder reductie) voor de bezoekers.

iemand buiten de gehuurde standoppervlakte
aan te spreken of aan te klampen.
alle opschriften en teksten op standen of folders
dienen in het Nederlands gesteld, onder de
Nederlandse tekst mogen vertalingen staan.
Alle onderhandelingen of afspraken met derden
inzake radio en Tv uitzendingen en -opnames
worden aan de organisatoren gemeld en zijn
onderworpen aan haar goedkeuring.

H.4 Vergunningen, taksen en rechten
• De exposant draagt er zorg voor de nodige
vergunningen te bekomen alsmede de nodige
toelatingen voor het organiseren van zijn
manifestatie(s).
• De exposant draagt alle lasten die hem naar
aanleiding van zijn manifestatie(s) toevallen, zoals
registratie- en auteursrechten, accijnzen en taksen.
Wanneer, om welke reden ook, de organisatoren WEL
zouden verplicht worden tot enige betaling hieromtrent, zullen zij zonder formaliteit deze sommen
kunnen verhalen op de betrokken exposant.
H.5 Onderhoud
• De standen dienen zuiver te zijn. Alle afval dient door
de exposant zelf meegenomen te worden. Bij het niet
opgeruimd achterlaten van uw stand is een forfaitaire
boete verschuldigd van 400,00 EUR excl. BTW.
• De expogebouwen staan niet toe dat schoonmaak- of
afvalverwijderingsbedrijven en -diensten, andere dan
de door haar aangestelde of aanvaarde,
werkzaamheden verrichten in de ruimten van de
expogebouwen buiten de uren hiertoe voorzien.

I.3 Verkoop van dranken/voedingswaren voor
directe consumptie
• Voor het schenken van dranken is elke exposant
verplicht te bestellen bij de huiscateraar. De bestelbon
kan gevraagd worden bij de organisatie.
• Het is de deelnemer zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van of namens de organisatie niet
toegestaan: dranken en/of eetwaren, binnen het
tentoonstellingsgebouw te brengen of te doen brengen
en/of in voorraad te houden; consumpties en/of
genotsmiddelen te verkopen binnen het gebouw of op
de daarbij horende terreinen; dranken en/of eetwaren
gratis te verstrekken binnen het gebouw of op de
daarbij behorende terreinen, tenzij die dranken en/of
eetwaren worden verstrekt op de stand van de
deelnemer en zijn besteld bij de huiscateraar.

J Verzekeringen
J.1 Verzekering alle risico’s
Tentoonstellingsgoederen, standbouwmaterialen,
verpakking, en in het algemeen alle goederen
binnengebracht door de exposant, bevinden zich in het
gebouw of de daarbijbehorende terreinen voor rekening
en risico van deze exposant. Het afsluiten van een Ad
Hoc verzekeringscontract wordt ten zeerste
aanbevolen. Het organiseren van bewaking door de
organisator impliceert evenwel niet gelijk welke vorm
van “bewaargeving”. Bij eventuele verdwijning van
onderdelen van standen of inhoud enz... dient de
exposant persoonlijk de Politie te verwittigen en het
nummer en de datum van het opgestelde procesverbaal aan zijn verzekering mede te delen.

K Varia

I Algemene voorzieningen
I.1 Algemeen
Aan de muren van het gebouw bevinden zich
aansluitingen voor elektriciteit, water (aan- en afvoer),
telefoon en kabeldistributie, zoals hieronder
omschreven. Nadere inlichtingen over de ligging van
deze aansluitingsplaatsen t.o.v. de stand, kunnen
verkregen worden bij de organisatie.
I.2 Elektriciteit
De algemene elektriciteitsleiding wordt geïnstalleerd
door en op kosten van de organisatoren. De
aansluiting mag enkel door het personeel van de
Expogebouwen gebeuren. De installatie van de
exposant moet voldoen aan alle technische
veiligheidsvoorschriften, vóór de ingebruikname kan
de organisatie de keuring gelasten van veiligheid en
elektrische installatie door een erkend organisme op
kosten van de exposant. De organisatoren gelasten
zich met het aanstellen van de keurder, zijn richtlijnen
dienen ogenblikkelijk en concreet opgevolgd te worden.
Onder meer zijn verplicht: aarding metalen spots,
afscherming stroomrails. Absoluut verboden zijn:
lusterklemmen en driewegstekkers, stopcontacten op
metalen plaatjes, onbeschermde lusterklemmen,
brandbaar materiaal op 50 cm lichtbundel spots enz...

K.1 Toegangsprijs
De toegangsprijs voor de bezoekers is 10 EUR (incl.
BTW). Er zullen via diverse kanalen kortingsbonnen
van 2 euro verspreid worden door de organisatie.
K.2 Publiciteit door de organisatoren
De bovenvermelde deelnemingsprijzen bevatten een
door de organisatoren te bepalen aandeel voor het
voeren van publiciteit rond de beurs. Het betreft
collectieve publiciteit volgens de omvang, frequentie en
in de media vrij door de organisatoren te bepalen.
Hierover is geen enkele correspondentie mogelijk.
K.3 Wettelijke controles
Beurzen worden frequent gecontroleerd door allerlei
officiële instanties. Zij controleren voornamelijk de
naleving van de economische wetgeving in België.
K.3.1 Tapvergunning
Indien u voor uw klanten een glaasje bier wenst te
schenken (uit fles of vat), dan is hiervoor een
tapvergunning voor gelegenheidsslijterijen nodig. Deze
dient door de exposant aangevraagd te worden.
K.3.2 Prijsaanduidingen in de stand
Economische inspectie controleert vaak de
prijsaanduidingen. De prijs van alle aanwezige
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producten moet duidelijk en volledig zichtbaar zijn.
Meer informatie hierover kan u terugvinden op de
website van de FOD Economie
(http://economie.fgov.be/nl/). Voor verdere
verduidelijking of hulp kan u contact opnemen via
02/277.94.91.
K.3.3 Tewerkstelling personeel in de stand
Als de exposant in de stand personeel tewerkstelt dat
slechts tijdelijk ter gelegenheid van de beurs voor de
onderneming van de exposant werkt, dient een
speciaal personeelsregister in de stand aanwezig te
zijn. In ieder geval dienen alle aanwezige
personeelsleden een geldig werknemerspasje in hun
bezit te hebben wanneer zij in de stand vertoeven.
K.3.4 SABAM
De organisatie sluit een overeenkomst af met SABAM
voor het verspreiden van algemene sonorisatie in de
hal. Andere muziek is niet in deze overeenkomst
inbegrepen. De exposant blijft hoe dan ook
aansprakelijk voor alle verplichtingen inzake
auteursrechten. De organisatie is niet aansprakelijk
voor de overtredingen ter zake.
K.4 Gebruik van alcoholische dranken
De exposant dient zich ten aanzien van alcoholische
dranken te houden aan de desbetreffende code.
K.5 Oneerlijke concurrentie, hinder en schade aan
derden
Om oneerlijke concurrentie, hinder of schade aan
derden te voorkomen is het de exposant verboden om:
Op storende wijze muziek ten gehore te brengen
Storend lawaai te produceren
Toegang, lichtval of uitzicht te belemmeren
In geval van klachten is de beslissing van de
organisatie bindend.
K.6 Huisdieren
Er worden GEEN huisdieren toegelaten in de
expogebouwen (zowel op de opbouwdagen, beursdagen
en afbouwdagen)
K.7 Rookverbod
In de expogebouwen geldt er een algemeen rookverbod.
Waar mogelijk worden rokerszones voorzien. Het is
absoluut verboden om via de Nooduitgangen en/of
poorten naar buiten te gaan om te roken. Indien geen
specifieke rokerszone voorzien is kan er alleen gerookt
worden buiten bij de inkomzone van de expogebouwen.

L Slotbepalingen
L.1 Verantwoordelijkheden
L.1.1 Algemeen
De exposant is vanaf de ondertekening van het
inschrijvingsformulier gehouden de bepalingen van
deze overeenkomst. De organisatoren zijn slechts
gehouden tot naleving van de bepalingen van deze
overeenkomst nadat 50% van het bedrag van de
factuur op hun rekening werd gecrediteerd.

L.1.2 Aansprakelijkheid van de organisatoren:
De organisatoren zijn noch als Comm.V. (Gewone
Commanditaire Vennootschap), noch ten persoonlijke
titel aansprakelijk voor gelijk welke schade veroorzaakt
door hun fout, door de fout van hun aangestelden,
door een gebrek in hun materiaal, door andere
exposanten of door bezoekers (b.v. diefstal).
L.1.3 Aansprakelijkheid van de exposant:
De exposant is aansprakelijk voor gelijk welke schade
toegebracht aan de organisatoren, hun aangestelden,
het materiaal, of aan andere exposanten of bezoekers,
veroorzaakt door hemzelf, zijn aangestelde, zijn
materiaal of tentoongestelde voorwerpen.
L.1.4 Afgelasting, uitstel, sluiting:
Wanneer door overmacht of onvoorziene omstandigheden de beurs niet kan plaatsvinden, dient verplaatst
naar een andere datum of vroegtijdig dient gesloten,
kunnen de exposanten geen aanspraak maken op
enige schadevergoeding van de organisatoren, noch op
teruggave van de betaalde bedragen. Wijzigingen in
data en tijden, geven de exposanten niet het recht hun
inschrijvingen geheel of deels terug te nemen.
L.1.5 Verklaring tot afstand van verhaal
Door het ondertekenen van het “inschrijvingsformulier”, ondertekent de exposant de facto de
volgende verklaring: “Verklaart een volledige afstand
van verhaal te onderschrijven voor de risico’s van
gehele of gedeeltelijke vernietiging, beschadiging,
brand, diefstal of verdwijning welke alle, hem al dan
niet toebehorende, door hem binnengebrachte en
tentoongestelde producten, materialen en de inrichting
van zijn stand kunnen lopen tijdens zijn deelneming
aan de beurs in de accommodatie van Expogebouwen,
van de dag van de aanvang van de opbouw van de
expositie, tot en met de dag van de afbouw. Deze
afstand van verhaal geldt zowel ten opzichte van de
eigenaar van de expogebouwen, als ten opzichte van de
organisatoren, haar organen en aangestelden, als ten
opzichte van de expogebouwen, haar organen,
aangestelden en vrijwillige medewerkers.”
L.1.6 Onvoorziene gebeurtenissen
Voor alle gevallen, niet voorzien in voorliggend “Beurs& exposantenreglement”, zal de exposant zich
schikken naar de beslissingen van de organisatoren.
L.1.7 Sancties
Het niet strikt naleven van de betalings- en
waarborgbepalingen, het niet navolgen van de
bepalingen inzake brandveiligheid en
arbeidsbescherming, machtigt de organisatoren om
zonder formaliteiten het contract als nietig te
beschouwen, eventueel de toegang tot de lokalen te
weigeren, of zich zelfs te verzetten tegen het
weghalen van om het even welk materiaal dat zich in
de lokalen of op de open ruimte bevindt, totdat alle
verplichtingen volledig werden nagekomen.
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L.2 Huishoudelijk reglement
De organisatoren zijn bevoegd om tegen een
deelnemer, zijn personeel, personen die voor hem of in
zijn opdracht werkzaam zijn en houders van hem
verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende
toegangsbewijzen, die in strijd met enige bepaling van
dit reglement of de “deelnemingsvoorwaarden”
handelen of een door of namens de organisatoren
verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder
gerechtelijke tussenkomst een of meer van de
navolgende voorzieningen en maatregelen, zonodig op
kosten van de deelnemer, te treffen:
de aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of
doorlopende toegangsbewijzen te doen intrekken
en de betrokkene(n) de toegang tot de expositie
en/of het tentoonstellingsgebouw met
onmiddellijke ingang te ontzeggen;
zijn stand te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk
te doen ontruimen en over de vrijgekomen of nietbezette ruimte te beschikken;
de tentoongestelde goederen, zomede 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 enig restitutie
van reeds betaalde bedragen of op vergoeding van
schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook
mocht zijn geleden en onverminderd de door hem
jegens de organisatoren aangegane verplichtingen.
L.3 Communicatie
Alle aanvragen tot toelatingen die de exposant vanwege
de organisatoren wenst te bekomen, alle mededelingen
die hij verplicht is te doen aan deze, dienen te geschieden door bemiddeling van de organisatoren, en dit
steeds schriftelijk.
L.4 Interpretatie
In alle gevallen, waarin dit algemeen beursreglement
niet voorziet of onduidelijk wordt geacht, beslissen de
organisatoren.
L.5 Betwistingen
Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven,
gebeurlijk het Vredegerecht van Leuven.
Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op de
rechten en verplichtingen die uit het Algemeen
beursreglement, de exposantenvoorwaarden en elk
ander reglement voor exposanten voortvloeien.
De exposanten kiezen wettelijk verblijfplaats op
hun stand voor de volledige duur van de beurs.
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