Algemeen Reglement ExpoBizz B.V.
De onderhavige Algemene Bepalingen zijn van toepassing op de met (rechts)personen en/of bedrijven (hierna: de beursdeelnemer) gemaakte afspraken
betreffende deelname aan een door ExpoBizz B.V. (hierna: ExpoBizz) georganiseerde beurs en/of evenement (hierna: beurs) en maken integraal onderdeel uit
van de voorwaarden en bepalingen betreffende deelname aan de beurs zoals deze staan vermeld op het deelnemingsformulier en de Algemene Bepalingen
prevaleren de voorwaarden en bepalingen vermeld op het deelnemingsformulier.

Artikel 1
De beurs zal plaatsvinden op de door ExpoBizz aangegeven tijd en plaats. In
bijzondere omstandigheden, ter uitsluitende beoordeling van ExpoBizz, kan
ExpoBizz de voor de beurs vastgestelde data wijzigen dan wel een reeds vastgestelde beurs geen doorgang doen vinden, zonder dat de beursdeelnemer
aanspraak kan maken op vergoeding van enigerlei schade. Bij de besluitvorming
hierover zal voor ExpoBizz de kans op het organiseren van een succesvolle
beurs, een belangrijke overweging zijn.
Door ExpoBizz op verzoek en/of in opdracht van de beursdeelnemer gemaakte
kosten dienen in alle gevallen, op eerste verzoek van ExpoBizz, betaald te
worden. ExpoBizz heeft het recht om een opgave voor deelneming aan de
beurs, om haar moverende redenen, te weigeren.
Artikel 2
De beursdeelnemer verbindt zich de gehuurde standruimte zelf te gebruiken.
Het is de beursdeelnemer verboden om de standruimte geheel of gedeeltelijk
aan derden in gebruik te geven of deze voor een ander doel te gebruiken dan
waarvoor deze bestemd is. De beursdeelnemer zal er voor zorgdragen dat de
standruimte tijdens de openingstijden van de beurs doorlopend is ingericht en
dat de producten en/of diensten van de beursdeelnemer op een goed zichtbare
en aantrekkelijke wijze aan bezoekers van de beurs worden gepresenteerd.
De beursdeelnemer verbindt zich er voor te zorgen dat hij aan andere beursdeelnemers en/of bezoekers geen hinder, overlast en/of schade toebrengt.
Artikel 3
ExpoBizz heeft het recht om de beurs in te delen op de wijze zoals haar dit
goeddunkt. De beursdeelnemer verbindt zich om alle door ExpoBizz gegeven
voorschriften en aanwijzingen betreffende een goed verloop en/of de organisatie
van de beurs, zowel voor als tijdens de beurs, onverkort op te volgen.
				
Artikel 4
Alle door de beursdeelnemer te verrichten betalingen zullen tijdig en zonder
recht op korting en/of compensatie dienen te geschieden. Bij niet tijdige
betaling van enig aan ExpoBizz verschuldigd bedrag is de beursdeelnemer in
verzuim en heeft ExpoBizz het recht om over de openstaande vordering de
wettelijke rente in rekening te brengen.- Indien de openstaande vordering niet
onmiddellijk wordt voldaan en ExpoBizz rechtsmaatregelen moet nemen om
de betreffende vordering te incasseren, zullen de daaraan verbonden kosten
voor rekening komen van de beursdeelnemer. Partijen komen in dat kader
overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15%
van de hoofdsom met een minimum van 1000 euro.
Artikel 5
Het is de beursdeelnemer niet toegestaan om in of nabij de gehuurde
standruimte zelfstandig te voorzien in cateringactiviteiten dan wel eetwaren
en/of dranken te (laten) verkopen welke voor consumptie ter plaatse bestemd
zijn, noch voor eigen gebruik noch voor bezoekers van de beurs. ExpoBizz
draagt er zorg voor dat er tijdens de beurs, voor algemeen gebruik, voldoende
cateringfaciliteiten aanwezig zijn. In overleg kunnen voor niet commerciële
deelnemers uitzonderingen van toepassing zijn.
Artikel 6
Door beursdeelnemers mogen contante verkopen en/of directe leveringen van
producten op de beurs worden verricht.

Artikel 7
In verband met het handhaven van orde en veiligheid in de ruimte(n) waar
de beurs wordt georganiseerd verbindt de beursdeelnemer zich om de in
verband daarmee door ExpoBizz en/of overheidsorganen gegeven voorschriften
en aanwijzingen, onverkort en onmiddellijk, op te volgen. ExpoBizz stelt de
openingstijden van de beurs alsmede de toegangsprijzen voor de beurs vast.
Beursdeelnemers, bezoekers en/of andere personen verblijven in het beursgebouw en/of op een standruimte alsmede op de bijbehorende terreinen, op
eigen risico.
ExpoBizz aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade
aan terreinen, locaties, zaken en/of personen welke, al of niet op verzoek of
uitnodiging van een beursdeelnemer, op de beurs aanwezig zijn, de beursdeelnemer daaronder begrepen. De beursdeelnemer vrijwaart ExpoBizz
voor eventuele aanspraken van derden terzake. De beursdeelnemer draagt
zelfstandig zorg voor het treffen van een voldoende adequate verzekering
voor eventuele risico’s. De beursdeelnemer is verantwoordelijk voor schade,
gevolgschade hieronder begrepen, welke door hem, zijn personeel en/of door
onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen is veroorzaakt. Herstel en/
of vergoeding van schade, zulks ter beoordeling van ExpoBizz, zal onverwijld
plaatsvinden.
Artikel 8
In verband met brandveiligheidseisen en voorschriften verbindt de beursdeelnemer zich om er voor te zorgen en er (mede) op toe te zien dat:
• alle (nood)uitgangen, gangpaden en trappen op geen enkele wijze, geheel
noch gedeeltelijk, worden versperd en alle brandblusmiddelen, brandkranen
en afsluiterputten steeds zichtbaar en bereikbaar blijven;
• Het is verboden om water te betrekken via de brandslangen. Zowel tijdens
de op- en afbouw als gedurende de beurs.
• voor de bouw en bekleding van standruimte alsmede decoratiemateriaal
geen licht brandbare stoffen worden gebruikt zoals bv. Jute, geribd papier,
crêpepapier, (golf)karton, rieten matten en/of kunststoffen;
• bij de toepassing van brandbare weefsels voor de bekleding van de stand
deze afdoende brandwerend zijn geïmpregneerd; een bewijs hiervan dient
in de stand aanwezig te zijn;
• zonder voorafgaande toestemming van ExpoBizz en de brandweer geen
apparaten, toestellen, kachels, haarden etc. met open vuur, worden
gedemonstreerd;
• voor het exposeren van toestellen met ioniserende straling of radioactieve
bronnen tijdig contact op wordt genomen met ExpoBizz, opdat, vooraf, in
overleg met de arbeidsinspectie en de brandweer kan worden bepaald
onder welke voorwaarden geëxposeerd mag worden; de beursdeelnemer
dient alsdan een vergunning te hebben aangevraagd en verkregen bij het
betreffende ministerie ingevolge de Kernenergiewet;
• in de gehuurde standruimte geen flessen met vloeibaar gas gebruikt worden
en/of voorradig zijn;
• bij de toepassing van laserlicht de energie van de lichtbundel niet meer dan
2,5 mW/m2 bedraagt dan wel bij een groter vermogen de lichtbundel
volledig zal zijn ingekapseld.
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Artikel 9
De door de beursdeelnemer gehuurde vierkante meters standruimte worden
door ExpoBizz ter beschikking gesteld zonder opbouw, inrichting, meubilering
en/of technische voorziening. Indien de beursdeelnemer geen gebruikt maakt
van door ExpoBizz geleverde standbouw zal de beursdeelnemer de tekening
van de stand, vooraf en tijdig, aan ExpoBizz ter goedkeuring voorleggen alvorens
met de opbouw van de stand gestart mag worden.
Indien een beursdeelnemer behoefte heeft aan bepaalde technische voorzieningen zal hij deze tijdig aanvragen bij ExpoBizz dan wel een door ExpoBizz
aangewezen Facilitair Bedrijf. Voorzover de gevraagde voorzieningen binnen
de mogelijkheden vallen zullen deze door ExpoBizz worden verstrekt. De aan
de gevraagde/verstrekte voorzieningen verbonden kosten zullen, voor zover
mogelijk, op voorhand aan de beursdeelnemer worden meegedeeld.
De beursdeelnemer zal deze kosten op eerste verzoek van ExpoBizz betalen,
hetzij door middel van een voorschot met latere definitieve afrekening, hetzij
door middel van onmiddellijke betaling. Teneinde eenheid in de opbouw van
de beurs te verkrijgen kunnen door ExpoBizz bijzondere voorschriften worden
gegeven.
Artikel 10
Indien binnen de standruimte aan de technische voorzieningen werkzaamheden
moeten worden verricht, kunnen deze naar keuze van de beursdeelnemer, in
opdracht en voor rekening van de beursdeelnemer, worden uitgevoerd door
ExpoBizz of het Facilitair Bedrijf dan wel door een door ExpoBizz goedgekeurd
erkend installateur. De door ExpoBizz verstrekte voorschriften dienen onverkort
te worden gevolgd.
Artikel 11
Gedurende de looptijd van de beurs is het de deelnemers verboden om
goederen aan en af te voeren. De voor de beurs bestemde goederen zullen
door de beursdeelnemer voorafgaande aan de beursdagen worden aangevoerd
en na afloop van de beurs weer worden afgevoerd. Gedurende de opbouwperiode en de periode dat de beurs wordt ontruimd alsmede gedurende de
looptijd van de beurs is de beursdeelnemer zelf verantwoordelijk voor de door
hem op de beurs aangevoerde en in de standruimte gebruikte en ten toon
gestelde goederen. ExpoBizz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
deze goederen noch voor door deze goederen veroorzaakte schade. De beursdeelnemer vrijwaart ExpoBizz voor eventuele aanspraken terzake.
Na goedkeuring van ExpoBizz kunnen motorvoertuigen voor het lossen
en laden van goederen worden toegelaten tot het beursgebouw, voorzover
tenminste de constructie van het gebouw dit toestaat.
Artikel 12
De beursdeelnemer verbindt zich om de gehuurde standruimte doorlopend
schoon te houden en aan het einde van de beurs weer in schone staat en
geheel ontruimd aan ExpoBizz op te leveren. Door ExpoBizz aan de standruimte
geconstateerde schade, verontreiniging daaronder begrepen, zal door ExpoBizz
voor rekening en risico van de beursdeelnemer worden hersteld. De hieraan
verbonden kosten zullen door de beursdeelnemer op eerste verzoek van
ExpoBizz onmiddellijk worden betaald.
Indien de standruimte na afloop van de beurs niet tijdig en/of geheel is
ontruimd heeft ExpoBizz het recht om de nog aanwezige goederen, materialen
en/of emballage voor rekening en risico van de beursdeelnemer te (laten)
verwijderen en de standruimte weer terug te brengen in de schone, lege,
staat waarin deze aan de beursdeelnemer ter beschikking is gesteld. Van
achtergebleven goederen, welke na verloop van één maand na sluiting van
de beurs nog niet door de eigenaar zijn opgehaald, wordt de eigenaar geacht
afstand te hebben gedaan. ExpoBizz heeft het recht om deze goederen
vervolgens te verkopen of te vernietigen.

Artikel 13
ExpoBizz verstrekt opbouw/demontagekaarten aan personen die op verzoek
van een beursdeelnemer belast zijn met werkzaamheden betreffende inrichting,
onderhoud en/of ontruiming in en/of aan een door de beursdeelnemer
gehuurde standruimte. Opbouw/demontagekaarten zijn persoonlijk en niet
overdraagbaar. Op vertoon van geldige opbouw/demontagekaarten heeft men
toegang tot het beurscomplex.
ExpoBizz verstrekt aan de beursdeelnemer, ten behoeve van hemzelf en zijn
personeel, kosteloos een aantal deelnemerskaarten of -badges. Het aantal te
verstrekken deelnemerskaarten is gerelateerd aan het aantal gehuurde vierkante
meters standruimte.
ExpoBizz is te allen tijde gerechtigd, om haar moverende redenen, opbouw/
demontagekaarten en/of deelnemerskaarten in te trekken en de betrokkene(n)
de toegang tot het beurscomplex te ontzeggen.
Artikel 14
De tussen ExpoBizz en de beursdeelnemer tot stand gekomen overeenkomst
eindigt van rechtswege indien en zodra de beursdeelnemer surséance van
betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard. Indien
de beursdeelnemer, na deugdelijke ingebrekestelling, in verzuim is met het
nakomen van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst, heeft ExpoBizz het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke
ingang, tussentijds, te beëindigen. Beëindiging van de overeenkomst heeft
niet tot gevolg dat de beursdeelnemer recht krijgt op teruggave van de huurprijs en/of andere verschuldigde tarieven, bedragen en/of kosten. Voorzover
deze niet reeds zijn betaald dienen deze per omgaande te worden voldaan.
ExpoBizz heeft het recht om alle kosten ter incasso van haar vordering, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan de beursdeelnemer in rekening te
brengen, onverminderd haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
De beursdeelnemer zal op eerste verzoek van ExpoBizz de betreffende kosten
aan ExpoBizz betalen.
Artikel 15
Indien door de verhuurder van de locatie/accommodatie waar de beurs wordt
georganiseerd voorwaarden en/of bepalingen zijn gesteld waaraan door
ExpoBizz moet worden voldaan bij het (onder)verhuren van vierkante meters
standruimte en/of het beschikbaar stellen van faciliteiten en welke afwijkend
zijn van hetgeen hieromtrent is bepaald in het deelnemingsformulier en/of
de Algemene Bepalingen of welke hierin niet zijn geregeld, zal door ExpoBizz
worden bepaald welke voorwaarden en bepalingen van toepassing zullen zijn
op de onderhavige overeenkomst met de beursdeelnemer.
Artikel 16
Partijen komen overeen dat op de onderhavige overeenkomst en alle daaruit
voortvloeiende zaken Nederlands recht van toepassing zal zijn.
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