
Huishoudelijk reglement  
1. Iedereen die zich wenst in te schrijven, accepteert dit te doen met behulp van de 

formulieren aangeboden door de organisatie. Deze worden geacht volledig ingevuld 
opgestuurd te worden.  

2. De organisatie behoudt zich het recht om een aanvraag te weigeren zonder opgave 
van reden. In ieder geval, kan de aanvrager geen aanspraak maken op 
schadevergoeding.  

3. Bevestiging van deelname wordt bevestigd door een mail van de organisatie.  

4. Als om welke reden dan ook de exposant zijn deelname wil annuleren dan 
verzoeken wij hem dit schriftelijk of via de mail te doen. Mondeling is niet mogelijk!  

5. De opzeggingsvergoedingen als volgende:  
Annulering 60 dagen vóór het evenement: 0% van de kosten van de aanvraag. 
Annulering minder dan 60 dagen voor het evenement: 25% van de totale kosten. 
Indien de exposant de annulering niet heeft doorgegeven 30 dagen vóór het 
evenement en niet op de locatie opdaagt, zal hij aansprakelijk zijn voor het 
volledige bedrag van de participatie.  

6. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, indien nodig, de geplande 
locatie te wijzigen, de deelnemer heeft geen aanspraak of recht op compensatie of 
enige andere vergoeding. 

7. Tijdens de openingsuren, tijdens de opbouw en de afbouw van het evenement, is 
de deelnemer verantwoordelijk voor het toezicht op zijn materieel. Hij is aanwezig 
vanaf de opening van het evenement tot volledige sluiting van het evenement.  

8. De deelnemer neemt de verantwoordelijkheid om zijn locatie op te ruimen en netjes 
te houden.  

9. Het is verboden om reclameborden of platen buiten de stands te plaatsen behalve 
de voorbehouden plaatsen.  

10. Flyers, brochures, catalogi, drukwerk of andere reclame voorwerpen zullen niet op 
welke wijze dan ook verspreid worden in de gangpaden of toegangspunten zonder 
schriftelijke toestemming van de organisatie. Bij overtreding hanteren wij een 
boetebedrag van €500,- per overtreding.  

11. De organisatie staat niet garant voor het leveren of ontvangen van goederen. De 
deelnemer moet aanwezig zijn of vertegenwoordigd op zijn stand tijdens de levering 
of afhaling van hun goederen. De organisatie biedt geen opslag noch bewaring van 
materialen en goederen bij de sluiting van het evenement.  

12. Het is aan elke deelnemer om alle douaneformaliteiten voor hun apparatuur en 
goederen uit het buitenland volledig in orde te brengen. De organisatie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die daaruit kunnen 
voortvloeien.  

13. De deelnemer mag geen enkel geluid/muziek spelen.  

14. De deelnemer mag geen alcoholische en/of non-alcoholische dranken schenken. 

15. De deelnemer moet kennis hebben van/en de veiligheidsmaatregelen respecteren, 
zowel deze opgelegd door de overheid, als deze die genomen zijn door de 
organisatie. Evenzo moet de deelnemer zich strikt houden aan de interne 



ordemaatregelen tijdens het evenement, niet alleen opgelegd door de organisatie, 
maar ook door alle andere bevoegde autoriteiten.  

16. De deelnemers zijn verplicht hun materieel, meubilair en goederen verzekerd te 
hebben. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of verlies, evenals voor 
diefstal of verdwijning van hun eigendom. In het geval waar, om redenen van 
overmacht, het evenement niet kon plaatsvinden, kunnen de deelnemers geen 
compensatie verkrijgen. De deelnemers verbinden zich ertoe om geen recht van 
verhaal te eisen tegen de organisatie en of andere deelnemers.  

17. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de HACCP hygiënecode.  

18. Het niet respecteren van dit reglement kan de organisatie, zelfs zonder 
voorafgaande waarschuwing, ertoe laten beslissen om de onmiddellijke uitsluiting 
(tijdelijk of permanent) van de deelnemer te vragen en dit zonder enige 
terugbetaling.  

19. Annulering van het evenement: Indien, door overmacht, het evenement niet kon 
plaatsvinden, zullen de bepalingen geannuleerd worden en de bedragen die, na 
betaling van de gemaakte kosten, zullen verdeeld worden onder de deelnemers in 
verhouding tot de bedragen betaald door elk van hen.  

20. Elke ingeschreven deelnemer aanvaardt, zonder voorbehoud, deze algemene 
voorwaarden en het ordereglement. In het geval van geschil, zal de deelnemer zijn 
klacht indienen aan de organisatie, voor hij enige andere procedure aanvat.  

 


