Beursreglement Cultuur en Onderwijsbeurs CEOB 2018

Beursreglement van de Cultuur en Onderwijs Beurs CEOB 2018
1. De beurs is geopend op de volgende dagen en tijden:
Woensdag 24 januari 2018 van 10.00 – 17.00 uur en donderdag 25 januari 2018 van 10.00 – 17.00
uur.
2. Het huren van standruimte staat bij elke aanvraag uitsluitend ter beoordeling van HET
BEURSKANTOOR BV te Barneveld. De organisatie behoudt zich het recht voor een inschrijving te
weigeren zonder opgaaf van redenen. Organisaties die in strijd zijn met de missie van de beurs, zijn
bij voorbaat uitgesloten van deelname.
3. Gelegenheid tot inrichten van de stand is op woensdag 24 januari 2018 van 7.00 – 09.00 uur. Voor
de afbouw van de stand is donderdag 25 januari 2018 gereserveerd van 17.00 – 20.00 uur. De
standaard bouwhoogte van de scheidingswanden en vaste constructieonderdelen van uw stand
bedraagt 250 cm. Afwijkingen hiervan dienen altijd door HET BEURSKANTOOR BV te worden
beoordeeld.
4. HET BEURSKANTOOR BV wijst de aangevraagde ruimte toe. HET BEURSKANTOOR BV is
bevoegd op het besluit van toewijzing terug te komen, indien omstandigheden buiten haar wil of
invloed daartoe dwingen. Na bevestiging van inschrijving is de aanvrager verbonden en tot betaling
van de standhuur gehouden.
5. De huur van de standruimte bedraagt € 169,00 per m2; na 1 november 2017 € 189,00 per m2. Voor
halve stands van 4,5 m2 geldt een toeslag van € 15,00 per m2; voor een gedeelde stand van 3 m2 geldt
een toeslag van € 25,00 per m2. Stands zijn inclusief witte zij- en achterwanden, frieslijst met naam,
vloertegels, verlichting (1 spot per 3 m2 ), schoonmaak en vuilafvoer. Voor eventuele overige
voorzieningen dient de deelnemer zelf zorg te dragen.
6. Van de huurprijs dient 40% direct na aanmelding als voorschot te worden voldaan. De resterende
standhuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk op 17 januari 2018 te zijn voldaan. In
beide gevallen ontvangt de deelnemer een factuur. Het niet tijdig nakomen van de betalingscondities
kan leiden tot uitsluiting van deelname. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening
gebracht: tot 1 oktober 2017: 25% van de totale deelnamekosten; van 1 oktober 2017 tot 1 december
2017: 75% van de deelnamekosten; na 1 december 2017: 100% van de deelnamekosten.
7. Uitsluitend na volledige betaling krijgt de deelnemer het recht de toegewezen ruimte ten behoeve
van zijn organisatie tijdens de beursdagen te gebruiken, overeenkomstig de opzet van de beurs en
binnen het kader van de normale uitoefening van zijn activiteiten.
8. Het is de deelnemer niet toegestaan om de toegewezen ruimte ongebruikt te laten, geheel of
gedeeltelijk te verhuren of om aan derden af te staan, tenzij na schriftelijke toestemming van HET
BEURSKANTOOR BV. Hij is verplicht zorg te dragen, dat voor de opening van de beurs de gehuurde
ruimte overeenkomstig haar bestemming in gereedheid is gebracht en gedurende de gehele huurtijd
volgens deze bestemming wordt aangewend.
9. Het is de deelnemer niet toegestaan op een andere plaats dan in de hem ter beschikking gestelde
ruimte en een halve meter daarbuiten, promotiemateriaal uit te delen, bezoekers trachten te
interesseren voor de eigen producten. Evenmin is het de deelnemer toegestaan andere deelnemers of
bezoekers overlast te bezorgen door geluid, toneel, acteurs, licht, etenswaren, dranken etc. De
organisatie behoudt zich het recht voor overlast gevende activiteiten te verbieden.
10. Indien de exposant de ruimte ongebruikt laat, of op andere wijze handelt in strijd met het vorige
artikel, dan heeft HET BEURSKANTOOR BV het recht de ruimte op andere wijze te benutten of op
kosten van de exposant te ontruimen, zonder dat de exposant enige aanspraak kan maken op
terugbetaling van de standhuur. Het is de exposant niet toegestaan de stand tijdens openingstijden
voor bezoekers, onbemand te laten. Evenmin is het toegestaan de stand op de laatste dag vóór

Pagina 1 van 2

Beursreglement Cultuur en Onderwijsbeurs CEOB 2018

sluitingstijd van de beurs (deels) te ontruimen. Voortijdig (deels) ontruimen of onbemand laten van de
stand, zal leiden tot een boete van € 500,00 per uur -of deel daarvan- dat de stand onbemand of
(deels) ontruimd is.

11. Schade aan hetgeen door HET BEURSKANTOOR BV ter beschikking is gesteld aan de huurder,
zal volledig worden verhaald op de huurder. Deze kosten kunnen worden vermeerderd met € 50,00
administratiekosten.
12. Alle in het beursgebouw aanwezige goederen van de exposanten blijven voor hun eigen risico.
HET BEURSKANTOOR BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van bedoelde goederen,
noch voor enigerlei schade, in wat voor vorm dan ook. De exposanten vrijwaren HET
BEURSKANTOOR BV voor alle schade waarvoor HET BEURSKANTOOR BV door derden mocht
worden aangesproken, ontstaan in verband met hun deelneming. Tijdens het gehele verblijf van
exposant op de beursvloer en het Jaarbeurscomplex zijn de huisregels en voorwaarden van de
Jaarbeurs Utrecht van toepassing.
13. De exposant is niet gerechtigd:
A. een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers
daardoor schade of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toeof doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht of in enige andere vorm, alles ter
beoordeling van HET BEURSKANTOOR BV.
B. reclamemiddelen aan muren, schotten of kapgebinten vast te maken, welke deel uitmaken
van de stand;
C. reclamemateriaal uit te reiken elders dan in of voor de eigen stand;
D. lichtontvlambare of ontplofbare stoffen in voorraad te houden of open vuur te branden.
14. Het is toegestaan in de stand van de exposant een consumptie aan te bieden aan individuele
bezoekers. Verkoop dient met toestemming van Jaarbeurs Utrecht plaats te vinden. U heeft daarvoor
derhalve vooraf schriftelijke toestemming van HET BEURSKANTOOR BV nodig.
15. Tijdens de beurs kunnen foto’s en filmopnames worden gemaakt. Met hun deelname aan CEOB
2018 verklaren exposanten zich automatisch akkoord met het gebruik door HET BEURSKANTOOR
BV van foto’s en filmmateriaal waarop de exposant, zijn medewerk(st)ers, stand en/of bezittingen
zichtbaar zijn. Gebruik door HET BEURSKANTOOR BV houdt in dat foto’s en filmmateriaal naar eigen
inzicht door HET BEURSKANTOOR BV kan worden gebruikt ten behoeve van eigen drukwerk,
websites, internetpagina’s en/of andere uitingen van externe media. Indien de exposant daartegen
bezwaar heeft, dient hij dat uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de beurs kenbaar te maken bij
HET BEURSKANTOOR.
16. Op de Cultuur en Onderwijsbeurs 2018 zijn verder de Algemene Voorwaarden van HET
BEURSKANTOOR BV van toepassing. In gevallen waarin het Beursreglement en de Algemene
Voorwaarden niet voorzien, beslist HET BEURSKANTOOR BV. De organisatie behoudt zich het recht
voor het Beursreglement tussentijds te wijzigen. Dit Beursreglement is als bijlage bij de Algemene
Voorwaarden van HET BEURSKANTOOR BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 57395438.
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