
Een onmisbare dag voor ‘de bouw’ met inspirerende sprekers,  
praktijkgerichte opleidingen en relevante contacten!

PUUR Prof richt zich tot de verschillende deelsectoren uit de professionele  

bouwwereld, architecten en studiebureaus. Bezoekers krijgen hier de kans om 

fabrikanten en leveranciers, gespecialiseerd in hun sector, persoonlijk te ont-

moeten. Zij kunnen er de laatste nieuwe producten en oplossingen ontdekken, 

via live demonstraties en workshops die op de standen georganiseerd worden. 

Bovendien wordt de voormiddag ingevuld met bouwopleidingen en seminaries 

met actuele en interessante onderwerpen. De opleidingen worden voorzien  
van 08u00-12u00. Het netwerkevent & workshops vinden plaats van  
13u00-21u00.

Wilt u uw bedrijf ook voorstellen tijdens PUUR Prof en zo uw producten en/of 

diensten onder de aandacht brengen bij uw doelgroep? Boek dan snel uw stand!

www.puurprof.be

DEElnEmingsvoorwaarDEn

08u00-21u00
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graTis

Een organisatie van Bouwunie Limburg



sPonsormogEliJKHEDEn

  Main ContraCtor  Presenting Partner PUUr Prof  2018  ________________________________  € 8.000
Logovermelding op website > pagina: exposanten
Logovermelding op website > footer iedere pagina
1/1 back cover beursfolder
Facebook artikel op pagina van PUUr Prof + BoUWUniE Limburg + Eventpagina PUUr Prof
artikel in nieuwsbrief + artikel op website nieuwspagina
Logovermelding: alle drukwerk (poster, flyers, uitnodiging,...)
Logovermelding: alle printmedia  
Sampling in goodiebag
Medio augustus: sampling in koelboxen (tijdens zomerperiode verdeeld op bouwwerven in Limburg)
Beurs sampling (promoteam)
Pop-up constructie buiten mogelijk
Persartikel samenwerking online + offline
Publireportages bij mediapartners*
Exclusiviteit binnen sector
Logovermelding op sponsorwall PUUr Prof + advertentie op tV schermen 
op tV schermen
Prijzen zijn excl. BTW

* indien voorhanden

  MarBLE* ________________________________________________________________________ € 4.250
Logovermelding op website > pagina: exposanten
Logovermelding op website > footer iedere pagina
1/1 pagina beursfolder
Facebook artikel op pagina van PUUr Prof + BoUWUniE Limburg + Eventpagina PUUr Prof
artikel in nieuwsbrief + artikel op website nieuwspagina
Logovermelding: alle drukwerk (poster, flyers, uitnodiging,...)
Logovermelding: alle printmedia 
Sampling in goodiebag
Medio augustus: sampling in koelboxen (tijdens zomerperiode verdeeld op bouwwerven in Limburg)
Pop-up constructie buiten mogelijk 
Logovermelding op sponsorwall PUUr Prof + advertentie op tV schermen
Prijzen zijn excl. BTW

  MarBLE**  ___________________________________________________________________  € 1.450
ZONDER beursstand.
Pop-up constructie met bache aan de inkom a rato d50/m2

Prijzen zijn excl. BTW

  ConCrEtE*  _________________________________________________________________ € 3.150
Logovermelding op website > pagina: exposanten
Logovermelding op website > footer iedere pagina
1/2 pagina beursfolder
Facebook artikel op pagina van PUUr Prof + BoUWUniE Limburg + Eventpagina PUUr Prof
artikel in nieuwsbrief + artikel op website nieuwspagina
Logovermelding: alle drukwerk (poster, flyers, uitnodiging,...)
Logovermelding op sponsorwall PUUr Prof + advertentie op tV schermen
Pop-up constructie buiten mogelijk a rato d50/m2

Prijzen zijn excl. BTW

  ConCrEtE**  _________________________________________________________________  € 650
ZONDER beursstand.
Pop-up constructie buiten mogelijk a rato d50/m2

Prijzen zijn excl. BTW

  BriCK*  ______________________________________________________________________  € 1.300
Logovermelding op website > pagina: exposanten
Logovermelding op website > footer iedere pagina
1/4 pagina beursfolder
Facebook artikel op pagina van PUUr Prof + BoUWUniE Limburg + Eventpagina PUUr Prof
Logovermelding op sponsorwall PUUr Prof + advertentie op tV schermen
Pop-up constructie buiten mogelijk a rato d50/m2

Prijzen zijn excl. BTW

  BriCK**  _______________________________________________________________________  € 350
ZONDER beursstand.
Pop-up constructie buiten mogelijk a rato d50/m2

Prijzen zijn excl. BTW 

  EXtra oVErEEnGEKoMEn aFSPraKEn:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

* PriJZEn ZiJn EXCLUSiEF BtWBeide partijen verklaren akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze zijn te verkrijgen op aanvraag of kunt u vinden op de achterzijde.
De standhouders en deelnemende partijen doen beroep op hun eigen verzekeringsmaatschappij.

 
inclusief 

beursstand
van 10x4 m2

 
inclusief 

beursstand
van 5x4 m2

 
inclusief 

beursstand
van 4x4 m2

 
inclusief 

beursstand
van 3x2 m2

geen partner 
Bouwunie limburg

wel partner 
Bouwunie limburg

€ 7.200

€ 3.850

€ 2.830

€ 1.180

€ 850

€ 380

€ 300

Beursstand nummer(s)  _______________________

Partner-deelnemer:
_____________________________________________________

_____________________________________________________

Contactpersoon:  _____________________________________

Tel.:  ________________________________________________

GSM:  _______________________________________________

Datum:  _____________________________________________

E-Mail:  ______________________________________________

Facturatie-gegevens:
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

BtWn°:  _____________________________________________

Facturatiecondities:  __________________________________

_____________________________________________________

Bedrag 

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

Bouwunie limburg

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

voorschot (40% van totaalbedrag)

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

standhouder - deelnemer

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

Het totaalbedrag dient betaald te worden 14 werkdagen voor de aanvang van het event, zoniet kan Bouwunie Limburg van  
uw deelname afzien. De voorschotfactuur dient betaald te worden binnen 14 werkdagen na verzending van voorschotfactuur.  

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

mogEliJKHEDEn BEurssTanDEn 

alle standen op PUUr Prof 
worden uniform opgebouwd en bestaan uit:

• Een metalen trussen constructie voorzien van 
   zwarte molton wanddoeken (achter- en zijwanden)
• Inbegrepen grijs voltapijt 
• Elektriciteit: stroomvoorziening + stekkerdoos
• Verlichting: 1 lichtpunt per 10m2

• Forex naamplaat met logo en standnummer
• De hoogte van de stand bedraagt 3m. Geen plafond voorzien
• Geen berging voorzien

extra huur Presentatietoog / taFels
Huur presentatietoog wit standaard zonder logo: €250
Huur presentatietoog wit met logo full lenght: €345
Huur presentatietoog hoek: €50 (altijd in combi met presentatietoog)
Huur kast wit enkel: €75 (kan ook zonder bartoog)
Huur witte barkruk: €12

Huur tafel klein (60x120 cm): €50
Huur tafel groot (60x 220 cm): €75
Huur ronde tafel met doek: €15

*Prijzen zijn voor 1 dag, inclusief transport, opbouw en afbouw
*Bestelling staat reeds op uw stand bij aankomst/opbouw

geen partner 
Bouwunie limburg

wel partner 
Bouwunie limburg

€ 175 m2 € 155 m2

hoek kast

toog

 

all-in
Formule

mogelijkheden standen
3x2 = 6 m2 • 4x4 = 16 m2 • 4x5 = 20 m2
Ook dubbele standen te verkrijgen

Reserveer 
uw stand voor  

31 augustus en krijg 

5%
korting

workshoP geven:   ❏ 13u00 - 13u30 / ❏ 13u30 - 14u00 / ❏ 14u00 - 14u30 / ❏ 14u30 - 15u00 / ❏ 15u00 - 15u30 / ❏ 15u30 - 16u00*

* Gelieve uw keuze aan te vinken.



A. OMSCHRIJVING 

INRICHTER 

PUUR Prof wordt georganiseerd door Dienstencentrum Bouwunie Limburg vzw,  
genoemd de organisator met maatschappelijke zetel gevestigd te Maastrichter-
steenweg 254, bus 3, 3500 Hasselt.

BTW: BE0475081650 - info@puurprof.be  

PLAATS 

Het event vindt plaats in de Grenslandhallen, Gouverneur Verwilghensingel 70,  
3500 Hasselt.

 

DATUM 

Vrijdag 26 januari 2018 van 08.00u – 21.00u 

B. TOEGANGSPRIJS 

Gratis bij online voorinschrijving - € 10 aan de kassa   

C. INSCHRIJVING 

1. DEELNEMERS 

Elke fabrikant of producent of zijn algemeen agent of kleinhandelaar, fysische of 
rechts- persoon, handelaar die zijn wens tot deelname aan het event te kennen heeft 
gegeven door zijn aanvraag tot deelname in te dienen bij de organisator kunnen 
tot de beurs worden toegelaten. Andere ondernemingen, instellingen, instanties en 
verenigingen kunnen tot deelname worden toegelaten onder nader vast te stellen 
voorwaarden. De organisator zal de exposanten in geen enkel geval exclusiviteit 
van bepaalde soorten van producten of artikelen kunnen garanderen. Of het staat  
expliciet vermeldt op de overeenkomst geschreven door de organisatie. 

2. INSCHRIJVING 

De vraag tot deelname dient uitsluitend te geschieden op het inschrijvingsformulier 
‘aanvraag tot deelname’ dat door de organisator is opgesteld. Andere formulieren 
worden niet in aanmerking genomen. De aanvrager dient duidelijk alle op dit inschrij-
vingsformulier gevraagde gegevens in te vullen. Indien de aanvrager voorwaarden 
toevoegt aan zijn aanvraag tot deelname maken deze voorwaarden geen deel uit 
van het contractuele kader tussen de organisator en de aanvrager beursreglement 
schriftelijk aangevraagd worden en door de organisator ondertekend zijn overeen-
gekomen. 

3. AANVAARDING 

De indiening van het inschrijvingsformulier ‘aanvraag tot deelname’ door de aanvra-
ger vormt een bindend en onherroepelijk aanbod van zijn kant om deel te nemen aan 
het evenement onder de voorwaarden die vermeld zijn in het ‘reglement 2017’ en 
elk ander contractueel document met betrekking tot het evenement dat hem aan de 
organisator bindt. Indien de aanvraag tot deelname aanvaard wordt, is de aanvrager 
hierna genoemd de exposant, verplicht de hem toegewezen stand of plaats in de 
aanvraag tot deelname en de toegestane te exposeren producten worden schriftelijk 
door de organisator ter kennis gebracht van de exposant. Andere contacten en of 
briefwisselingen tussen de organisator en de aanvrager kunnen in geen enkel geval 
als aanvaarding tot deelname beschouwd worden. De organisator is slechts gebon-
den nadat het volledige bedrag op zijn rekening is gecrediteerd. De aanvaarding 
doet geen recht ontstaan op deelname met hieraan verbonden een bepaalde locatie 
aan een evenement in de toekomst. 

4. GEBRUIK VAN DE STAND 

De exposant of een afgevaardigde dient steeds aanwezig te zijn tijdens de opbouw 
en de afbraak van de stand, dit geldt ook voor de openingsuren tijdens de beurs. 
De organisator en zijn personeel, de eigenaar van het gebouw en zijn gemachtigden 
hebben te allen tijden toegang op de gehuurde ruimte van de exposant. 

5. PERSONEEL 

Elke exposant die één of meer werknemers tewerkstelt tijdens de duur van de beurs 
met inbegrip van opbouw- en afbraakdagen moet in orde zijn met alle sociale wet-
gevingen en deze naleven. De exposant moet zijn tewerkgesteld personeel en het 
personeel van eventuele onderaannemers verzekeren tegen arbeidsongevallen.  
De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de exposant 
zijn wettelijke verplichtingen niet na komt ten opzichte van zijn tewerkgesteld per-
soneel. De organisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij eender welk 
arbeidsongeval.

6. TOESTAND STANDPLAATS 

De standen dienen op de toegewezen plaats te worden ingericht, in de toestand 
waarin deze zich bevindt. Het is ten strengste verboden hechtingsmaterialen, haken 
e.a. alsmede beschilderingen aan te brengen tegen de wanden, vloeren, spanten 
of de plafonds van het gebouw. Men is verplicht een plasticfolie als basis aan te 
brengen alvorens men een substantie stort die vocht inhoudt. De exposant is ver-
antwoordelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan de gebouwen. De organisator 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen tussen de afmetingen van het 
grondplan afkomstig van de exploitant van het tentoonstellingsgebouw en de wer-
kelijke afmetingen van het tentoonstellingsgebouw. Alle fouten of gebreken van een 
standplaats moeten voor de start van de opbouw met de organisator vastgesteld 
worden. Bij gebreke van een vaststelling zal elke beschadiging van de standplaats 
nadat de exposant zijn stand heeft afgebroken geacht worden door de exposant te 
zijn veroorzaakt waarvoor alleen de exposant aansprakelijk is voor deze beschadigin-
gen. De herstellingskosten zijn voor rekening van de exposant. 

7. AFWERKING STANDPLAATS 

De exposant zal rekening moeten houden en ertoe bijdragen tot het hoge kwa-
liteitsniveau van het event door de afwerking en de kwaliteit van de eigen stand.  
De exposanten mogen geen gebruik maken van de wanden van de aangrenzende 
standen. Geen enkel deel van de stand of ander voorwerp mag buiten de aangewe-
zen standruimte uitsteken. De toegang tot blusapparatuur, brandbestrijdingsmid-
delen, technische installaties en de nooduitgangen moet gevrijwaard blijven. Alle 
aansluitingen, installaties en werktuigmachines dienen te voldoen aan de geldende 
en wettelijke voorschriften. Aansluitingen op de technische infrastructuur en het ge-
bruik van machines op gas dienen op voorhand aangevraagd te worden aan de orga-
nisator. Alle aansluitingspunten i.v.m. elektriciteit, wateraanvoer en –afvoer, telefoon 
e.a. dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. De wandelgangen moeten steeds vrij-
gehouden worden. Het aanbrengen van publiciteitsmateriaal e.a. boven de wandel-
gangen of andere ruimtes die niet gehuurd zijn door de exposant kan uitsluitend mits 
te voldoen aan de voorwaarden en de schriftelijke toestemming van de organisator. 

8. VERGUNNINGEN, TAKSEN EN RECHTEN 

De exposanten dienen zich te houden aan de wettelijke voorschriften inzake belas-
tingen, rechten en taksen, auteursrechten bepalingen aangaande douane. Wanneer 
om welke redenen ook, de organisator verplicht wordt tot enige betaling hierom-
trent, zal hij zonder enige formaliteit deze sommen kunnen verhalen op de exposant. 
De exposanten verlenen de organisator het event te gebruiken voor de organisator 
zijn promotionele doeleinden zonder enig verhaal op enige schadevergoeding. 

9. ROOKVERBOD 

Het rookverbod geldt algemeen, de exposant moet te allen tijden waken over de 
naleving van dit verbod op zijn stand. 

10. BRANDVEILIGHEID 

De exposant dient alle richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hou-
dende reglementeringen voor de bescherming tegen branden paniekrisico strikt na 
te leven: snelblusapparaten op de stand, geen brandstof of batterijen in voertuigen, 
geen ballonnetjes met giftig of brandbaar gas, geen open vuren, enkel onbrandbare 
of goedgekeurd weinig ontvlambaar materiaal voor de constructie van de stand die 
aan de geldende voorschriften inzake brandweer, veiligheid en arbeidsbescherming 
beantwoorden. De inritten van hoofdingang en parkings, alsook de brandgangen 
rondom het tentoonstellingsgebouw dienen zonder belemmeringen bereikbaar te 
zijn en mogen in geen geval afgesloten worden. Zonder meer dienen in het ge-
bouw alle nooduitgangen, brandmelders en blustoestellen rechtstreeks en zonder 

hindernissen bereikbaar zijn. Eventuele beslissingen van bevoegde overheden zijn 
van toepassing en bindend. Alle warmtebronnen met naakte vlam en alle verbran-
dingsapparaten zoals ovens, kachels, verwarmingsapparaten, enz. alsook hun con-
vectieschouwen moeten thermisch geïsoleerd worden van alle naburige materialen 
(vloeren, muren, wanden, plafonds, meubelen, enz.... ). Het gebruik van vuurscher-
men en van vloerplaten is verplicht. De warmtebronnen moeten geplaatst worden 
op een vloer van onbrandbaar materiaal met een minimale afstand van 2 meter te-
genover andere standen en tegenover wandelgangen. Er mogen niet meer dan 3 
apparaten van deze haarden weg te houden. Er moet een brandblusapparaat met 
6 kg AB poeder in de onmiddellijke nabijheid van elke haard worden aangebracht. 

D. STANDSUITBATING 

1. PUBLICITEIT 

De exposant dient alle wetten en reglementen na te leven inzonderheid de wetten 
op de handelspraktijken en de economische wetten. De organisator is niet aanspra-
kelijk voor de gevolgen van overtredingen terzake. In geen geval kan de organisator 
verantwoordelijk gesteld worden voor daden van oneerlijke concurrentie tijdens de 
beurs.  

•	 buiten	 zijn	 stand	 en	 ook	op	de	 terreinen	 en	parkings	 rond	de	 expositieruimte 
 publiciteit te voeren, monsters, circulaires, te spreken of aan te klampen 

•	 eender	welke	demonstratie	 te	houden	om	bezoekers	naar	 zijn	 stand	 te	 lokken 
 welke hinderlijk is voor de omstaande exposanten of voor de bezoekers 

•	 T	 .V.	 toestellen,	 radio’s,	 videotoestellen	 of	micro’s	 en	 alle	 andere	 audiovisuele	 
 apparatuur die hinderlijk zijn voor de omstaande exposanten of voor de  
 bezoekers 

•	 publiciteit	 te	 voeren	 die	 naar	 het	 oordeel	 van	 de	 organisator	 de	 goede	 faam	 
 van de beurs het event zou kunnen schaden 

•	 andere	artikelen	en/of	diensten	te	exposeren,	te	verkopen	of	daarvoor	reclame	te 
 maken in welke vorm ook dan die welke vermeld zijn op de ‘aanvraag tot deel- 
 name’ welke schriftelijk aanvaard zij door de organisator en die op de op eerste 
 aanzegging van de organisator onmiddellijk dienen verwijderd te worden.  
 Bij eventuele betwistingen ook bij alle hier niet genoemde mogelijkheden zal de  
 exposant zich zonder verhaal schikken naar de richtlijnen van de organisator. 

2. ONDERHOUD - SCHOONMAAK 

De stands dienen steeds zuiver te zijn. De wandelgangen worden voor aanvang van 
de beurs door een schoonmaakdienst verzekerd.

Het groot vuil dient in de hiertoe opgestelde container gedeponeerd te worden, 
zie artikel 14. 

3. ONTVANGST 

De organisator en zijn tewerkgesteld personeel alsook de uitbater van het gebouw 
en zijn personeel zijn niet gelast met de ontvangst van de toegekomen goederen. 
De exposant draagt op zijn eigen risico zorg voor de levering van zijn goederen. 

4. AANWEZIGHEID 

Tijdens de openingsuren van het event dient de stand bestendig open, verlicht en 
bemand te zijn, bij gebreke kan de organisator de stand openen en verlichten op 
risico en kosten van de exposant. 

5. HORECA EN CATERING 

Alleen “PUUR Prof” en de door haar aangestelde concessiehouder beschikt over 
het alleenrecht voor de verkoop van alle dranken en spijzen voor onmiddellijke con-
sumptie in alle tentoonstellingsruimten. 

6. PARKING 

Het parkeren geschiedt op eigen risico. De verplichte rijrichting dient strikt nage-
leefd te worden, de toegangswegen moeten bestendig vrij blijven voor de brand-
weer en toelevering. De exposant ontslaat de organisator van elke verantwoorde-
lijkheid wanneer deze om veiligheids- of organisatorische redenen verplicht is tot 
de verplaatsing van voertuigen, aanhangers e.a. over te gaan. Alle kosten hieraan 
verbonden zijn ten laste van de exposant of de eigenaars van de voertuigen, aanhan-
gers e.a.. Het is uitdrukkelijk verboden om de toegangspoorten en -deuren alsook 
de toegangswegen te blokkeren. 

E. VERZEKERINGEN 

De exposanten zijn verplicht de tentoongestelde goederen en materialen te ver-
zekeren tegen brand. Verzekeringen tegen welk ander risico dan ook, zijn niet 
inbegrepen bij inschrijving. De deelnemende exposanten zien formeel en ondub-
belzinnig af van elk verhaal bij diefstal, ongeval of schade tegen de organisator, zijn 
aangestelden en de exploitant van het tentoonstellingsgebouw in de meest brede 
zin van het woord, tijdens de duur van de beurs met inbegrip van de opbouw- en 
afbraakdagen noch voor schade ontstaan door het niet of onvoldoende functioneren 
van technische installaties van het tentoonstellingsgebouw of door andere van het 
tentoonstellingsgebouw. Elke exposant dient zich te verzekeren voor ‘Burgerlijke 
aansprakelijkheid’, deze verzekering waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid van 
de exposanten tijdens hun deelname aan beurzen. 

De exposant is verantwoordelijk voor elk ongeval dat kan gebeuren met betrekking 
tot zijn producten, materialen, toestellen e.a. die worden geëxposeerd of als gevolg 
van demonstraties van de apparatuur e.a. die hij hanteert zonder dat de organisator 
op de één of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld. De exposant verplicht 
zich om de organisator schadeloos te stellen voor elke vraag voor schadevergoeding 
van de organisator die verband houdt met een ongeval. 

F. DRUKWERKEN 

1. TOEGANGSBADGES 

De exposant kan voor zichzelf en zijn personeel bestendige toegangsbadges beko-
men met een verantwoord maximum van 4 stuks per stand ter plaatse. Deze badges 
dienen als bewijs van toegang tot het complex tijdens de openingsuren van het 
event voor het publiek. De toegangsbadges mogen niet aan bezoekers gegeven 
worden om tijdens de openingsuren de beurs te bezoeken, bij elke overtreding dient 
de badge onmiddellijk afgestaan te worden aan het door de organisator tewerkge-
steld personeel. 

3. CATALOGUS 

Elke exposant wordt opgenomen in de catalogus. Deze opname gebeurt op basis 
van de gegevens die de exposant de organisator bezorgt. De exposant kan extra 
aandacht trekken door een advertentie te plaatsen aan voordelige prijzen in de ca-
talogus. De advertenties dienen drukklaar en digitaal aangeleverd te worden. Mocht 
de organisator om welke redenen schade lijden omwille van het feit dat de teksten, 
illustraties, foto’s e.a. niet vrij zouden zijn van alle rechten, verplicht de exposant 
zich ertoe om alle rechten te voldoen en de organisator schadeloos te stellen voor 
de geleden schade. 

De organisator stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en of kleur-
afwijkingen in de catalogus en of website. 

G. WEBSITE 

Als exposant kan u meegenieten van onze site, alle deelnemende exposanten wor-
den hier met logo en korte omschrijving vermeld op de exposanten pagina. Via een 
sponsorpakket kan een exposant van extra visibiliteit op de website genieten (zie 
sponsortarieven).

H. BETALINGEN 

1. WIJZE VAN BETALINGEN 

De bedragen die de exposant verschuldigd is door zijn deelname aan de  
beurs dienen als volgt betaald te worden: 

•	 de	facturering	van	een	voorschot	zodra	de	ingediende	aanvraag	tot	deelname		
 door de organisator is aanvaard. De reservering na betaling van het voorschot  
 en na betaling van het saldo 

•	 de	facturering	van	het	saldo	van	alle	verschuldigde	bedragen	dient	uiterlijk	14		
 dagen voor de aanvang van het event gestort te worden aanvaarding tot  

 deelname alle verschuldigde bedragen in één keer factureren 

•	 de	betalingen	dienen	te	geschieden	in	euro’s	per	overschrijving	op	de	 
 facturatie vermelde bankrekening van de organisator.

2. BEZWAREN 

De algemene verkoopsvoorwaarden staan vermeld op de achterzijde van elke  
factuur. Elk bezwaar moet binnen acht dagen na de datum van de facturering  
aangetekend ingediend worden op de maatschappelijke zetel van de organisator. 
Elk bezwaar heft de verplichting van de exposant niet op om de andere facturen te 
betalen of zijn verplichtingen aan de organisator op te schorten. 

3. LATE BETALINGEN 

Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder dat er 
een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een verwijlintrest tegen 
de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstrans-
acties van 2 augustus 2002, met een minimum van 12%. Het bedrag van de factuur 
zal daarenboven ten titel van forfaitaire en onherroepelijk beding verhoogd worden 
met 10%, met een minimum van € 270,00 (exclusief btw) zelfs wanneer de tekortko-
ming gedeeltelijk is. Alle kosten van invordering bij gebreke van betaling, zowel de 
gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van de juri-
dische dienst van de organisator en kosten door de organisator te maken teneinde 
tot invordering van het verschuldigde te geraken zijn ten laste van de exposant. 
Late betalingen leiden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
tot verval van het recht op de toegewezen locatie hierdoor kan de organisator terug 
vrij over de locatie beschikken en deze opnieuw verhuren aan een andere exposant 
of kandidaat aanvrager. 

De organisator is tevens gerechtigd de uitvoering op te schorten van alle verplich-
tingen die de organisator zou kunnen hebben tegenover de exposant die een fac-
tuur verzuimt te betalen, dit voorbehouden recht kan worden uitgeoefend door de 
eenvoudige vaststelling van het betalingsverzuim, zonder dat een voorafgaande 
ingebrekestelling vereist is. Bovendien leidt de late betaling op de betalingsdatum 
van elke factuur ook tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen die de 
exposant aan de organisator verschuldigd is, zelfs op latere vervaldagen. 

I. VERANTWOORDELIJKHEID 

1. ALGEMEEN 

De exposant is vanaf ondertekening met zijn ‘aanvraag tot deelname’ gehouden de 
bepalingen van deze overeenkomst en zijn deelname voorwaarden na te leven. De 
organisator is slechts gehouden tot naleving van de bepalingen van deze overeen-
komst en zijn deelname voorwaarden nadat de exposant de bepalingen inzake wijze 
van betalingen heeft nageleefd. 

2. AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR 

De deelnemende exposanten ontslaan zijn personeel, zijn aangestelden en mede-
werkers formeel en ondubbelzinnig voor gelijk welke schade die wordt veroorzaakt 
door hun fout, of door een gebrek in hun materiaal, door nalatigheid, door missing 
of de slechte staat en opstelling van de installaties of goederen e.a. en dit zowel 
gedurende de opbouwdagen, de beursdag en de afbraakdagen. 

3. AANSPRAKELIJKHEID EXPOSANT 

Door deel te nemen erkent de exposant de ‘deelnamevoorwaarden’ en het ‘regle-
ment’ te kennen en na te leven. De exposant is aansprakelijk voor en is verplicht 
verzekerd te zijn tegen gelijk welke schade of ongeval welke wordt toegebracht 
aan de organisator, zijn personeel, zijn aangestelden en medewerkers of aan andere 
exposanten, aan de bezoekers e.a., alsook aan het tentoonstellingsgebouw veroor-
zaakt door hemzelf zijn tewerkgesteld personeel en ook zijn personeel in onder-
aanneming, zijn materialen en of tentoongestelde producten. De exposant is zelf 
verantwoordelijk voor de risico’s van beschadiging, vernietiging of diefstal van zijn 
tentoongestelde producten, zijn materialen en de inrichting van zijn stand tijdens de 
duur van de beurs, de opbouw- en afbraakdagen inbegrepen. 

4. UITSTEL - WIJZIGING 

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de data en het uur 
van	opening	of	sluiting	te	wijzigen	en/of	in	te	korten	indien	dit	organisatorisch	ver-
antwoord is zonder gehouden te zijn tot schadeloosstelling van de exposant noch op 
teruggave van de betaalde bedragen. 

5. ANNULATIE 

Indien de organisator besluit het event niet te organiseren of een zone van het event 
besluit te schrappen omwille van willekeurige redenen en niet door overmacht wor-
den de reeds ontvangen voorschotten en of facturen aan de exposanten terugbe-
taald onder aftrek van de vaste kosten (exclusief btw) zonder dat de exposanten 
aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding om welke reden dan ook. 

6. OVERMACHT 

Indien onvoorziene politieke of economische gebeurtenissen, gevallen van over-
macht, brand, natuurrampen, beslissingen met betrekking tot het event door de ex-
ploitant of eigenaar van het tentoonstellingsgebouw e.a. het gebruik van de locatie 
onmogelijk maken, belemmeren of tot een voortijdige sluiting noodzaken, kunnen 
de exposanten geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling 
van de betaalde sommen. 

7. HINDER 

Geen verhaal zal tegen de organisator uitgeoefend kunnen worden in geval van plots 
of door overmacht uitvallen van tijdelijke installaties, vaste installaties, materieel en 
uitrusting waaronder de verwarming, water-, gas- of elektriciteitdistributie, telefoon-, 
internet-, licht-, omroep-, brandveiligheids- en geluidsinstallaties. De organisator zal 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor de hinder of schade veroorzaakt door 
bovenvermelde distributie of installatie, welke de oorzaak ook moge zijn. 

8. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

De exposant zal zich schikken naar de beslissingen van de organisator en van de 
eige- naar van het tentoonstellingsgebouw voor alle gevallen niet voorzien in de 
‘deelname voorwaarden’ en het ‘reglement’. Iedere afwijking van de ‘deelname 
voorwaarden’ en van het ‘reglement’ dient het voorwerp uit te maken van een schrif-
telijke en onderte- kende bevestiging van de organisator gericht aan de exposant. 

9. CONTRACT 

Alle beschreven voorwaarden van de ‘deelname voorwaarden’, met zijn rechten en 
plichten maken samen met het ‘reglement’ deel uit van de ‘aanvraag tot deelname 
aan de beurs’ die door elke aanvrager wordt ondertekend en welke als contract 
tussen de organisator en de kandidaat-exposant dient beschouwd te worden. Door 
het ondertekenen van de ‘aanvraag tot deelname’ wordt iedere aanvrager geacht 
bekend te zijn met de ‘deelname voorwaarden’ en het ‘reglement’ en gaat de aan-
vrager akkoord met de inhoud ervan. 

10. SLOTBEPALING 

De organisator heeft het recht om tegen de exposant die handelt tegen de beschre-
ven voorwaarden van de ‘deelname voorwaarden’ en het ‘reglement ’ of die door 
namens de organisator verstrekte aanwijzing niet opvolgt, zonder een ingebreke-
stelling en zon- der gerechtelijke tussenkomst volgende maatregelen te nemen: de 
betrokken expo- sant met onmiddellijke ingang van de beurs te verwijderen en de 
verdere	toegang	tot	de	beurs	te	weigeren,	zijn	stand	te	doen	sluiten	en/of	ontrui-
men op uitsluitende kosten van de exposant zonder recht op eender welke schade-
vergoeding. Naast de verwijde- ring van de exposant is de organisator gerechtigd 
een	vergoeding	van	de	exposant	te	eisen	voor	de	indirecte	schade	en/of	de	morel	
schade betreffende de aantasting van de goede naam en imago van de organisator 
of van de beurs. 

J. BETWISTINGEN 

Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van 
het arrondissement Hasselt in België. 
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