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1. Gebruik van dit vademecum
Dit vademecum wordt gebruikt om uw voorkeuren te registreren bij de beursorganisator. In de
volgende hoofdstukken kan u aanvinken welk type stand op u van toepassing is, welke opties
u wenst, en hoeveel. In het hoofdstuk Standen & Inrichting is het belangrijk dat u hier reeds de
voorkeuren en aantallen invult.
In het hoofdstuk Kosten vinkt u aan of u een commerciële of niet-commerciële klant bent.
Vervolgens vinkt u aan of u naakte standruimte verkiest, of u een stand door ZieZoVlaanderen laat voorzien.
In de tabel die vervolgens op u van toepassing is, geeft u nog de aantallen die u wenst te
reserveren, maakt u in de rechterkolom het totaal op, en vult u vervolgens het eindtotaal
onderaan in.
Dit document dient u uiterlijk vrijdag 15 OKTOBER 2018, vergezeld van het
Verzekeringsattest Burgerlijke Aansprakelijkheid, terug te bezorgen aan ZieZo-Vlaanderen. Dit
kan via mail op het mailadres info@ziezovlaanderen.be.
Latere boekingen zijn onderhevig aan een opleg van 10 % van de prijs.

Echter boekingen

“Sluwe beslisser” geeft

10 % korting

( op dossierkost, m² stand-oppervlak)

wie inschrijving instuurt voor 15 juli 2018
“Voorbeeldige beslisser”

5 % korting

( op dossierkost, m² stand-oppervlak)

wie inschrijving instuurt voor 5 september 2018
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2. Gegevens
2.1 Bedrijfsgegevens van de standhouder
Invullen in HOOFDLETTERS a.u.b.
Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………………
Type: nv / bvba / vof / vzw / andere: ……………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….
Postcode: ………………..

Gemeente: ……………………………………………………………

Land: ………………………………….
BTW nummer: ………………………………………….
Bank: ………………………………………..

Tel.: ………………………………………..

IBAN: BE ……………………………………………

Contactpersoon: …………………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………
Website: …………………………………………………………………………………………..
Is uw organisatie / bedrijf lid van (kruis aan)  VISUBEL vzw

 “vlaamsoogpunt”
platform van samenwerking

2.2 Facturatiegegevens (indien verschillend van bedrijfsgegevens)
Invullen in HOOFDLETTERS a.u.b.
Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………………
Type: nv / bvba / vof / vzw / andere: ……………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….
Postcode: ………………..

Gemeente: ……………………………………………………………

Land: ………………………………….
BTW nummer: ………………………………………….
Bank: ………………………………………

Tel.: ………………………………………..

IBAN: BE ……………………………………………

Contactpersoon: …………………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………
Website: …………………………………………………………………………………………..
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3. Standen & inrichting
Algemeen




Elke standhouder betaalt:
o Dossierkost:
 commerciële organisaties:
170,00 €
 niet-commerciële organisaties:
85,00 €
o Elke stand dient:
 internetverbinding (draadloos) deelnameprijs:
20,00 €
o In de dossierkost is inbegrepen:
 affiches (aantal op te geven)
 flyers (aantal op te geven)
 gratis toegangskaarten (aantal op te geven)
De inschrijving is definitief na de ontvangst van de betaling van het voorschot:
de som van de dossierkost en de huurprijs naakte ruimte.

3.1 Naakte stand ☐
Indien u voorziet in een eigen stand, kan u een naakte oppervlakte reserveren à 99,00 € /m²
voor commerciële, en 41,00 € /m² voor niet-commerciële standhouders. De beursorganisatie
lijnt deze zorgvuldig af, en voorziet de gevraagde elektriciteit.
BELANGRIJK: De standen dienen qua oppervlak een minstens 3 m. (zowel diepte als
breedte) te zijn of een veelvoud ervan. Maximum diepte is 6 meter.
Gelieve uw standenbouwer uiterlijk vrijdag 26 oktober 2018 contact te laten opnemen met
ZieZo-Vlaanderen (info@ziezovlaanderen.be) om een vlotte opbouw van uw stand te
garanderen.
3.1.1 Schets naakte stand
Gelieve hieronder een bovenaanzicht van de stand te schetsen, en daarop aan te duiden waar
u elektriciteit nodig hebt.
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3.1.2 Elektriciteit naakte stand
Mogelijkheden op vlak van elektriciteit (verbruik en keuring inbegrepen):
- A 3 kW = bord met 2 stopcontacten
156,00 €
- B 6 kW = bord met 4 stopcontacten
206,00 €
- C 10 kW = bord met 6 stopcontacten
298,00 €
- D1 13 kW (3x20A) CEE stekker
329,00 €
- D2 16 kW (3x25A) CEE stekker
382,00 €
- D3 20 kW (3x32A) CEE stekker
442,00 €
- D4 26 kW (3x50A) CEE stekker
578,00 €
- D5 41 kW (3x63A) CEE stekker
769,00 €
Prijs aansluitbord:
- D1-D3
- D4-D5

68,00 €
79,00 €

3.1.3 Extra uitrusting
-

stoelen
tafels (60 x 120 cm)
tapijt

6,00 €/stoel
12,00 €/tafel
7,50 € /m²

3.2 Modulaire standen
Modulaire stand niet gepersonaliseerd

Modulaire stand wel gepersonaliseerd

Inclusief:
 1 tafel
 4 stoelen
 1 stopcontact 1000 W
 2 x lampje op achterwand
 Naambordje + nummer
 Tapijt
 2 zijpanelen

Inclusief:
 1 tafel
 4 stoelen
 1 stopcontact 1000 W
 2 x lampje op achterwand
 1 achterpaneel quadri gepersonaliseerd,
wordt uw eigendom
 Tapijt
 2 zijpanelen

3.2.1 Modulaire stand niet gepersonaliseerd
Standaard stand van 3 m breed x 3 m diep, incl. tapijt.
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3.2.2 Modulaire stand wel gepersonaliseerd
Standaard stand van 3 m breed x 3 m diep, incl. tapijt.

745,00 € ☐

3.3 Op maat gebouwde modulaire stand ☐
Behalve de standaard opstellingen of een eigen stand, is het mogelijk om een op maat
gebouwde modulaire stand door de standenbouwer van ZieZo-Vlaanderen te laten verzorgen.
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De prijs is op aanvraag. Gelieve deze aanvraag, samen met dit Vademecum, uiterlijk vrijdag
26 oktober 2018 in te dienen bij:
ZieZo-Vlaanderen
Durletstraat 43
2018 Antwerpen
info@ziezovlaanderen.be

3.4 Inrichting en opties
3.4.1 Tapijt voor naakte standruimte.
Indien u naakte standruimte reserveert, kan tapijt worden voorzien door ons (mits betaling, zie
verder) ofwel voorziet u dit zelf (verplicht). Voor de modulaire hierboven vermelde standen, is
het tapijt reeds voorzien in de kostprijs, en hoeft u dit dus niet extra op te geven.
Aantal gewenste vierkante meter: ……….. * 7,50 € /m²

= ………………. €

3.4.2 Stoelen en tafels
Stoelen ……………………* 6,00 €/stoel

= ………………. €

Tafels ………………………* 12,00 €/tafel

= ………………. €

3.5 Publiciteit
Op alle publiciteit en bij diverse gelegenheden wordt naar de website van ZieZo-Vlaanderen
verwezen. Er zijn ook meerdere mailcampagnes en veelvuldige verspreiding van de banner via
mailverkeer met link naar deze website.
- U kan uw bedrijf in de picture zetten door een banner met link naar uw website zetten op
de homepagina. Deze banner is geplaatst op 1/3 of 2/3 breedte van de pagina of pagina breed.
1/3 pagina breed ………………………………… = 15,00 €
2/3 pagina breed ………………………………… = 28,00 €
3/3 pagina breed ………………………………… = 40,00 €
- U kan ook publi-reportage op de website plaatsen met foto. Onder der rubriek “nieuws’
waarnaar vanop de homepagina wordt verwezen.
( aangemaakt in word-pad.rtf bestand en met beschrijving van de foto)
1/3 pagina ………………………………… = 40,00 €
2/3 pagina ………………………………… = 65,00 €
3/3 pagina ………………………………… = 80,00 €
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4. Verzekering
4.1 B.A. Burgerlijke Aansprakelijkheid
Elke standhouder dient een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Het
Verzekeringsattest Burgerlijke Aansprakelijkheid moet worden bijgevoegd bij het terugsturen
van dit Vademecum.
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5. Inschrijvingsformulier
5.1 Commerciële klant

☐

5.1.1 Naakte stand ☐

Inschrijvingsformulier

Commerciële klant naakte stand-oppervlakte zonder bestelling stand

Inschrijvingskost
(voor 15 juli ‘18) met korting “sluwe beslisser”
(voor 5 sept. ‘18) met korting “voorbeeldige beslisser”

Kost
Aantal
170,00 €

Totaal
€

153,00 €
161,50 €

Elektriciteit
A 3 kW = bord met 2 stopcontacten
B 6 kW = bord met 4 stopcontacten
C 10 kW = bord met 6 stopcontacten
D1 13 kW (3x20A) CEE stekker
D2 16 kW (3x25A) CEE stekker
D3 20 kW (3x32A) CEE stekker
D4 26 kW (3x50A) CEE stekker
D5 41 kW (3x63A) CEE stekker
Aansluitbord D1-D3
Aansluitbord D4-D5
Huur naakte standruimte (per m²)
(voor 15 juli ‘18) met korting “sluwe beslisser”
(voor 5 sept. ‘18) met korting “voorbeeldige beslisser”

156,00 €
206,00 €
298,00 €
329,00 €
382,00 €
442,00 €
578,00 €
769,00 €
68,00 €
79,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

99,00 €

€

89,01 €
94,05 €

20,00 €

20,00 €

Tapijt (per m²)
Stoel
Tafel

7,50 €
6,00 €
12,00 €

€
€
€

Parkingvouchers
(per wagen voor 3 dagen)
Affiches
Flyers
Gratis toegangskaarten

25,00 €

€

Internet
Inrichting en opties

Extra’s

Publicitaire banner met link op website 1/3 pag.breed
Publicitaire banner met link op website 2/3 pag.breed
Publicitaire banner met link op website 3/3 pag.breed

gratis
gratis
gratis
15,00 €
28,00 €
40,00 €
TOTAAL*
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5.1.2 Andere standtypes ☐

Inschrijvingsformulier

Commerciële klant met bestelling stand

Inschrijvingskost

Kost
Aantal
170,00 €

(voor 15 juli ‘18) met korting “sluwe beslisser”
(voor 5 sept. ‘18) met korting “voorbeeldige beslisser”

Totaal
€

153,00 €
161,50 €

Standen
Modulair, niet gepersonaliseerd
Modulair, gepersonaliseerd
Modulair, op maat gebouwd

585,00 €
745,00 €
Op aanvraag

€
€
Op aanvraag

A 3 kW = bord met 2 stopcontacten
B 6 kW = bord met 4 stopcontacten
C 10 kW = bord met 6 stopcontacten
D1 13 kW (3x20A) CEE stekker
D2 16 kW (3x25A) CEE stekker
D3 20 kW (3x32A) CEE stekker
D4 26 kW (3x50A) CEE stekker
D5 41 kW (3x63A) CEE stekker
Aansluitbord D1-D3
Aansluitbord D4-D5

156,00 €
206,00 €
298,00 €
329,00 €
382,00 €
442,00 €
578,00 €
769,00 €
68,00 €
79,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

99,00 €

€

Elektriciteit

Huur naakte standruimte (per m²)
(voor 15 juli ‘18) met korting “sluwe beslisser”
(voor 5 sept. ‘18) met korting “voorbeeldige beslisser”

Internet

89,01 €
94,50 €

20,00 €

20,00 €

25,00 €

€

gratis
gratis
gratis
15,00 €
28,00 €
40,00 €

€
€
€

Extra’s
Parkingvouchers
(per wagen voor 3 dagen)
Affiches
Flyers
Gratis toegangskaarten
Publicitaire banner met link op website 1/3 pag.breed
Publicitaire banner met link op website 2/3 pag.breed
Publicitaire banner met link op website 3/3 pag.breed

TOTAAL*
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5.2 Niet-commerciële klant ☐
5.2.1 Naakte stand ☐

Inschrijvingsformulier

Niet - Commerciële klant naakte stand-oppervlakte zonder bestelling stand

Kost

Aantal
85,00 €

Inschrijvingskost
(voor 15 juli ‘18) met korting “sluwe beslisser”
(voor 5 sept. ‘18) met korting “voorbeeldige beslisser”

Totaal
€

76,50 €
80,75 €

Elektriciteit
A 3 kW = bord met 2 stopcontacten
B 6 kW = bord met 4 stopcontacten
C 10 kW = bord met 6 stopcontacten
D1 13 kW (3x20A) CEE stekker
D2 16 kW (3x25A) CEE stekker
D3 20 kW (3x32A) CEE stekker
D4 26 kW (3x50A) CEE stekker
D5 41 kW (3x63A) CEE stekker
Aansluitbord D1-D3
Aansluitbord D4-D5
Huur naakte standruimte (per m²)
(voor 15 juli ‘18) met korting “sluwe beslisser”
(voor 5 sept. ‘18) met korting “voorbeeldige beslisser”

156,00 €
206,00 €
298,00 €
329,00 €
382,00 €
442,00 €
578,00 €
769,00 €
68,00 €
79,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

41,00 €

€

36,9 €
38,95 €

20,00 €

20,00 €

Tapijt (per m²)
Stoel
Tafel

7,50 €
6,00 €
12,00 €

€
€
€

Parkingvouchers
(per wagen voor 3 dagen)
Affiches
Flyers
Gratis toegangskaarten

25,00 €

€

Internet
Inrichting en opties

Extra’s

Publicitaire banner met link op website 1/3 pag.breed
Publicitaire banner met link op website 2/3 pag.breed
Publicitaire banner met link op website 3/3 pag.breed

gratis
gratis
gratis
15,00 €
28,00 €
40,00 €
TOTAAL*

12

ZieZo-Vlaanderen 2019
Beursevent voor blinden en slechtzienden

€
€
€
€

ZieZo-Vlaanderen | Eventsupport – Logistics
5.2.2 Andere standtypes ☐

Inschrijvingsformulier

Niet- Commerciële klant met bestelling stand

Kost

Aantal
85,00 €

Inschrijvingskost
(voor 15 juli ‘18) met korting “sluwe beslisser”
(voor 5 sept. ‘18) met korting “voorbeeldige beslisser”

Totaal
€

76,50 €
80,75 €

Standen
Modulair, niet gepersonaliseerd
585,00 €
Modulair, gepersonaliseerd
745,00 €
Modulair, op maat gebouwd Op aanvraag

€
€
Op aanvraag

156,00 €
206,00 €
298,00 €
329,00 €
382,00 €
442,00 €
578,00 €
769,00 €
68,00 €
79,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

41,00 €

€

Elektriciteit
A 3 kW = bord met 2 stopcontacten
B 6 kW = bord met 4 stopcontacten
C 10 kW = bord met 6 stopcontacten
D1 13 kW (3x20A) CEE stekker
D2 16 kW (3x25A) CEE stekker
D3 20 kW (3x32A) CEE stekker
D4 26 kW (3x50A) CEE stekker
D5 41 kW (3x63A) CEE stekker
Aansluitbord D1-D3
Aansluitbord D4-D5
Huur naakte standruimte (per m²)
(voor 15 juli ‘18) met korting “sluwe beslisser”
(voor 5 sept. ‘18) met korting “voorbeeldige beslisser”

Internet

36,9 €
38,95 €

20,00 €

20,00 €

25,00 €

€

gratis
gratis
gratis
15,00 €
28,00 €
40,00 €

€
€
€

Extra’s
Parkingvouchers
(per wagen voor 3 dagen)
Affiches
Flyers
Gratis toegangskaarten
Publicitaire banner met link op website 1/3 pag.breed
Publicitaire banner met link op website 2/3 pag.breed
Publicitaire banner met link op website 3/3 pag.breed

TOTAAL*
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6. Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten




Gelieve dit vademecum uit te printen, aan te vullen en gescand terug te mailen naar
info@ziezovlaanderen.be.
De inschrijving is definitief na de ontvangst van de betaling van het voorschot:
de som van de dossierkost en de huurprijs naakte ruimte.
Voorschotfactuur volgt op uw inschrijving.

7. Contactgegevens
U dient dit document, samen met een kopie van het Verzekeringsattest Burgerlijke
Aansprakelijkheid, uiterlijk vrijdag 26 oktober 2018 terug te mailen naar
info@ziezovlaanderen.be
ZieZo-Vlaanderen vzw
Durletstraat 43
2018 Antwerpen
info@ziezovlaanderen.be
Bank: BE58 7370 3759 1179
IBAN: KREDBEBB
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8. ALGEMEEN BEURSREGLEMENT
1. Reglement
Iedere beursdeelnemer stemt bij beursdeelname in met de hieronder vermelde richtlijnen. In
geval van inbreuken op deze richtlijnen oordeelt de organisator over de te nemen
maatregelen. Indien enige verschil in reglementering dus dit reglement en dit van Flanders
Expo, dan geldt dit van Flanders Expo.
2. Betaling
Het voorschot wordt betaald bij het opsturen van het ingevulde vademecum als inschrijving.
Alle facturen als afrekening voor betalingen van bestelde diensten zijn te betalen binnen 14
kalenderdagen. Bij niet betaling op de vervaldag, behoudt de organisator zich het recht voor
de beursdeelnemer geen toegang te verlenen tot de beurslocatie. De deelnemer zal ook dan
worden gehouden aan zijn te betalen rekening, zoals overeengekomen.
Indien de factuur niet betaald werd op de 30e dag na haar dagtekening, zal ook zonder
ingebrekestelling een verwijlintrest worden aangerekend van 1,5% per maand, te rekenen
vanaf de factuurdatum en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen,
schadeloosstellingen, rechten of vorderingen.
3. BTW en taksen
Alle prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld. Alle kosten en taksen, zowel huidige als
toekomstige, vanwege de Staat, Provincie of Stad, vallen ten laste van de deelnemer.
4. Schade
Iedere deelnemer is aansprakelijk voor de schade die door eigen toedoen, zijn of haar
personeel of zijn lasthebbers toegebracht wordt.
De exposant erkent nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor de schade die hij/zij toebrengt
door aansluiting van eigen of gehuurde toestellen op de nutsvoorzieningen in de beurslocatie
(elektriciteit, water, telefoon, kabel,...). De organisator heeft het recht om de schade, hierdoor
ondervonden, op de exposant te verhalen. Dit recht op verhaal geldt eveneens voor schade
toegebracht aan de installaties of aan de standen van mede exposanten.
Het risico van schade aan eigen of gehuurde goederen welke zich bevinden in de beurslocatie
of op bijhorende terreinen of het risico van verlies of diefstal van welke zaken ook is voor
rekening van de deelnemer.
De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden verliezen en schade van
gelijk welke aard, voortvloeiend uit een tekortkoming van het gebouw, die werd veroorzaakt
door brand, storm, bliksem, onlusten, oorlog, vakbondsacties, staking, lock-out, explosies,
ongelukken, gevallen van overmacht, terroristische aanslagen of door elke mogelijke andere
oorzaak, die buiten zijn macht valt.
Geen verhaal zal tegen de beursorganisator uitgeoefend worden ingeval van plots uitvallen
van verwarming, water-, gas-, telefoon-, of elektriciteitsdistributie. De organisator is niet
verantwoordelijk voor hinder of schade veroorzaakt door bovenvermelde distributie of
installaties, welke de oorzaak ook moge zijn.
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5. Verzekering
Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.)
Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren tegen het risico van burgerlijke
aansprakelijkheid.
Diefstal
Flanders Expo heeft maatregelen getroffen voor de globale beveiliging van de locatie. Ter
voorkoming van diefstal vragen we u echter om na de sluiting van de beurs alle draagbare
goederen af te voeren. Desgewenst kan u bij uw eigen verzekeraar een extra verzekering
afsluiten voor ‘alle risico’s’.
6. Opbouw en afbraak
De beursdeelnemer verplicht zich ertoe de door of namens de beursorganisator gegeven
aanwijzingen op te volgen met betrekking tot de opbouw, de standinrichting, de veiligheid, het
onderhoud, de afbouw, de op de stand te voeren publiciteit, de toe te passen
prijsaanduidingen, de daarin tentoongestelde goederen, diensten of voorwerpen en de aan te
brengen decoraties.
7. Stand - Inrichting
Tentoongestelde goederen dienen op zodanige wijze te worden opgesteld, dat het algemene
beeld van de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet wordt belemmerd.
Afwijkingen kunnen slechts toegestaan worden na voorafgaand schriftelijk akkoord van de
organisator.
Beursdeelnemers die een eigen stand wensen te plaatsen dienen zich te houden aan
vooropgestelde afmetingen. Indien de afmetingen van de stand wijzigen dient de
beursdeelnemer een schriftelijke aanvraag te doen bij de beursorganisator. Deze laatste
oordeelt over de te nemen maatregelen.
Tentoongestelde goederen dienen binnen de rooilijnen van de standruimte te worden
geplaatst; beweegbare onderdelen mogen evenmin buiten de rooilijnen van de stand worden
gebracht.
Zonder schriftelijke toestemming van de organisator is het verboden om de aandacht van de
bezoekers te trekken, of reclame te maken buiten de ruimte van de toegewezen stand, of
reclame te maken op een manier die de exposanten en/of bezoekers van de nabijgelegen
standen benadeelt.
Ook op het terrein van Flanders Expo is het verboden om reclame te maken. Bij inbreuk wordt
een proces verbaal opgesteld door de politie van Gent en worden de kosten doorgerekend aan
de beursdeelnemer.
Het geluidsvolume mag de 70dbA niet overschrijden. Bij overtreding wordt de installatie voor
24 uur afgesloten. De deelnemer dient zich tot SABAM te wenden voor vereffening van de
auteursrechten.
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Exposanten worden geacht de nodige rechten en vergunningen te bezitten om de in hun stand
tentoongestelde producten en diensten te presenteren. De organisator neemt in dit kader geen

enkele verantwoordelijkheid op zich, ook niet in het geval van oneerlijke concurrentie tussen
exposanten of ten opzichte van derden.
Op de stands tentoongestelde onderdelen van goederen, die een gevaar kunnen opleveren
voor andere standhouders of voor bezoekers (bijvoorbeeld scherpe randen), dienen door de
standhouder voldoende te worden afgeschermd.
Er mogen geen gaatjes in de wanden geboord worden. De exposant draagt zelf zorg voor het
vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn goederen. ZieZo-Vlaanderen neemt geen
goederen van de exposant in ontvangst. Alle standplaatsen worden toegewezen door
ZieZo-Vlaanderen.
8. Bestellingen
De bestelling van alle aansluitingen, verhuringen en diensten, geschiedt door middel van het
vademecum. De bestellingen dienen binnen de vooropgestelde termijn voor de aanvang van
de opbouw te gebeuren om met de technische uitvoering en de realisatie ervan klaar te zijn
voor de opening van de beurs.
Er wordt een supplement van 25% aangerekend voor laattijdige bestellingen (na 15/12/2018).
Reeds betaalde voorschotten voor bestelde goederen en diensten worden in geen enkel geval
door de beursorganisator aan de beursdeelnemer terugbetaald. Alle annuleringen na
15/01/2019 worden voor 100% aangerekend.
9. Veiligheid
Niets mag op eigen initiatief geplaatst of gebouwd worden voor de nooddeuren en de
brandhaspels. Tijdens de beurs mag er ook niets de toegang tot deze nooddeuren langs de
buitenzijde belemmeren. De deelnemers zijn verplicht om eigen materiaal dat deze toegang
verhindert ten laatste 30 minuten voor de opening van de beurs te verwijderen. Geen enkel
toxisch, explosief of ander product met gelijkaardig risico mag in de zalen van de beurs
gebracht worden.
10. Interne orde
Het is verboden overdreven stof in de locatie te produceren door o.a. zaag- en slijpmachines.
De deelnemers zullen er zorg voor dragen om – vooral tijdens de opbouw – de locatie en de
andere standen zoveel mogelijk vrij van stof te houden.
Afval dient gesorteerd te worden volgens instructies van de organisatoren. Groot vuil dient
door de deelnemers terug meegenomen te worden. De afvalcontainers die door de
organisatoren worden geplaatst dienen enkel voor klein afval. De deelnemers zijn gehouden
de hun toegewezen standruimte na het beëindigen van de activiteit in dezelfde staat te
brengen als deze aan hen ter beschikking is gesteld voor de aanvang van de opbouwperiode.
Indien na het verlaten van de standplaats nog afval e.d. door de organisatoren dient geruimd
te worden, zullen de hieraan verbonden kosten aan de deelnemer gefactureerd worden.
Hetzelfde geldt uitdrukkelijk voor wat betreft kleefbanden en andere markeringen op de vloer
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van de locatie. Alle toestellen en leidingen eigen aan het gebouw mogen uitsluitend bediend
worden door de technische verantwoordelijke hiertoe aangesteld door de organisator. De
aansluiting van eigen toestellen gebeurt enkel en alleen door de deelnemer zelf en dit op eigen
verantwoordelijkheid.
11. Afgelasting
Indien de beurs op redenen buiten de macht van de organisator (bv hoog dreigingsniveau
terrorisme) wordt afgelast wordt in samenspraak met de standhouders een alternatieve datum
gezocht.

12. Horeca
Het is voor de deelnemers verboden om zelf drank en restauratie te verkopen.
13. Rechtsbevoegdheid
Alleen de rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent kunnen eventuele
geschillen beslechten.
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