VERZAMELBEURS

ALGEMENE VOORWAARDEN DIPRO BVBA
1. Algemene bepalingen
1.
2.
3.

4.

Inschrijvingen voor een deelname aan de verzamelbeurs houdt uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van DIPRO in.
Alle inschrijvingen tot deelname aan de verzamelbeurs worden slechts definitief bindend t.a.v. DIPRO na
1) schriftelijke bevestiging ervan door DIPRO en
2) betaling van de standprijs door de inschrijver, overeenkomstig de artikelen 2.3 e.v. van deze algemene voorwaarden.
DIPRO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eender welke inschrijving tot deelname aan de verzamelbeurs te
weigeren, wie de inschrijver ook weze, en dit ongeacht het feit of deze vroeger al of niet deelgenomen heeft aan beurzen of manifestaties van welke aard ook georganiseerd door DIPRO. De beslissing door DIPRO in dit verband genomen,
dient niet gemotiveerd te zijn en zal geen aanleiding kunnen geven tot enig verhaal in hoofde van de inschrijver. De
aanvaarding van een inschrijving voor een welbepaalde beurs door DIPRO verschaft partijen enkel rechten en plichten
binnen het kader van de beurs waarvoor de inschrijving aanvaard werd, zonder de inschrijver enig recht te geven op
deelname aan andere beurzen of manifestaties van welke aard ook georganiseerd door DIPRO.
DIPRO behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen goeddunken aan eender welke fysische of rechtspersoon de
toegang tot de verzamelbeurs te weigeren, zonder dat deze beslissing gemotiveerd dient te zijn. De inschrijver verbindt
zich ertoe de weigeringbeslissing van DIPRO te aanvaarden en ziet af van elk mogelijk verhaal t.a.v. DIPRO voor eventuele schade voortvloeiend uit de weigeringbeslissing.

2. Plaatstoewijzingen - Betaling
1.
2.

3.

4.

DIPRO zal zoveel mogelijk de voorkeursplaatsen die vooraf werden besproken eerbiedigen. Indien om eender welke
reden deze plaatsen niet behouden kunnen worden, dan hoeft DIPRO zich niet te verantwoorden voor deze beslissing.
Annulatie van een standruimte geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de totale huurprijs
van de stand voor zover deze annulatie plaats heeft:
1) bij een ééndagsbeurs uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de beurs
2) bij een meerdagsbeurs uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de beurs.
Het bewijs van tijdige annulatie dient door de inschrijver te worden geleverd. In geval van annulatie na bovenvermelde
datum is de totale standprijs verschuldigd.
Al onze facturen zijn betaalbaar te Berchem en dienen voldaan te worden ten laatste 3 dagen voor de aanvang van de
beurs. In geval van niet tijdige betaling wordt het openstaande factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande
aanmaning verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar en een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding
van 15%, met een minimum van 250 EUR per factuur.
Bij gebreke aan tijdige betaling kan de toegang tot de beurs ontzegd worden.

3. Inname van de stand - toegelaten activiteiten - einde
1.
2.
3.
4.

De exposant moet zijn stand ingericht hebben:
1) bij ééndagsbeurzen uiterlijk 15 min. voor de opening van de beurs.
2) bij meerdagsbeurzen uiterlijk 1 uur voor de opening van de beurs.
Tijdens de verzamelbeurs moet de exposant alle reglementen van de verzamelbeurs naleven. Bij inbreuk op één of
meerdere reglementen kan DIPRO een stand sluiten zonder hiervoor een schadevergoeding te moeten betalen.
De exposant zal zijn stand niet ontruimen voor het officiële einde van de beurs.
De exposanten zullen hun standen uiterlijk ontruimen:
1) bij ééndagsbeurzen voor zondag 19 u
2) bij meerdagsbeurzen voor zondag 23 u indien hun standruimte kleiner is dan 24 vierkante meter,
in de andere gevallen dient de stand ontruimd te zijn uiterlijk maandag om 12 u.
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4. Plichten van de exposant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De exposant moet bij de inrichting van zijn stand waken over:
In-en uitgangen, nooduitgangen en alle installaties voor de brandbestrijding dienen vrij te blijven.
De exposant zal bij het inrichten van zijn stand geen gebruik maken van de muren van de zaal om eender wat aan te
bevestigen, te kleven enz... De door de exposant gebruikte vloerbedekking moet zonder sporen na te laten kunnen
worden verwijderd.
Aansluiting van de elektrische installaties zal gebeuren door de verantwoordelijke diensten.
Geluidsversterkingsinstallaties zijn toegelaten voor zover ze de 80 dB niet overschrijden. DIPRO heeft het recht om
tijdens de verzamelbeurs zonder opgave van reden eender welke geluidsinstallatie stil te leggen.
DIPRO heeft het recht om eender welke publiciteit te weigeren. Reclame op welke manier ook voor andere beurzen
behalve diegene ingericht door DIPRO is ten strengste verboden.
Pornografische beelden mogen niet zichtbaar zijn vanuit de zaal. Bijgaande geluiden mogen niet verder hoorbaar zijn
dan 0.5 meter van de bron.
Artikelen die verkocht worden moeten geprijsd zijn. De getekende prijs is inclusief 21% btw. Op eenvoudige vraag van
de koper dient een factuur te worden gemaakt.
De exposant moet zich in regel stellen met alle desbetreffende instanties wanneer hij muziek speelt (Sabam en Billijke
vergoeding).

5. Aansprakelijkheid DIPRO
DIPRO kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor:
•
Stroomonderbrekingen, stroomvariaties,... en onderbrekingen in verwarming en verlichting ongeacht wat de oorzaak
en het gevolg hiervan is.
•
Diefstal, schade of elke andere waardevermindering aan goederen die aan de exposant of derden toebehoren.
•
Ongevallen die exposanten of derden overkomen.
•
In het algemeen alle schade die niet het gevolg is van een grove of opzettelijke fout gepleegd door DIPRO.
6. Bevoegdheid
De Rechtbanken van Brussel en eventueel het Vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd om te
oordelen over alle geschillen en betwistingen.
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