
INSCHRIJFFORMULIER

Open European Quilt Championships 2017 
19 oktober tot en met 22 oktober 2017 

Evenement adres:  
MECC Maastricht, Forum 100  
6229 GV Maastricht, Nederland 

Stuurt u dit inschrijfformulier ingevuld en ondertekend, vergezeld van twee foto’s 
van uw werkstuk, voor 1 mei 2017 naar onderstaand adres:  

Kantooradres:  
Textile Festivals 
Rondven 42a 
6026 PX Maarheeze, Nederland  
Tel.: 040 7114033  
Of per mail naar: info@textile-festivals.com 

Voor de kampioen: 
HET EUROPESE WEDSTRIJD CERTIFICAAT en een 

Bernina naaimachine 

Trofeeën voor Thema “SPEED, Traditioneel, Art, handquilten en Long Arm 

Aanvullende prijzen van onze SPONSORS:  
Amann Mettler, Aurifil, Bernina, Handi Quilter, Janome, Bohin, Quiltmania, Camelot fabrics, 

Dear Stella, Timeless Treasures en YLI. 

PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Naam deelnemer …………………………………………………………………………… 

Adres deelnemer  …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Telefoon   …………………………………………………………………………… 

Mobiel   …………………………………………………………………………… 

E-mail …………………………………………………………………………… 

Naam van mijn werkstuk …………………………………………………………………………… 

AFMETINGEN 

breedte en hoogte quilt: minimaal 60 cm – maximaal 300 cm 

breedte …………..…………… cm hoogte  ………………..……… cm 

mailto:info@textile-festivals.com


MAKER(S) 
Inzendingen in de beginners categorie moeten zelf gepatched en 

gequilt zijn. 

 kruis één optie aan a.u.b. 

☐ mijn inzending is gemaakt door één persoon

handtekening maker  ………….…………………………………………………………………. 

naam maker ………….…………………………………………………………………. 

☐ mijn inzending is gepatched en gequilt door twee of meer personen

handtekening patcher ………….…………………………………………………………………. 

naam patcher ………….…………………………………………………………………. 

handtekening quilter  ………….…………………………………………………………………. 

naam quilter ………….…………………………………………………………………. 

MATERIALEN 
mijn inzending is hoofdzakelijk gemaakt van: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

eventuele andere materialen die in mijn inzending verwerkt zijn: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

PATCHING 
kruis één optie aan a.u.b. 

☐ mijn inzending is met de hand gepatched

☐ mijn inzending is met de naaimachine gepatched

☐ mijn inzending is met de hand en met de naaimachine gepatched

QUILTING 
kruis één optie aan a.u.b. 

☐ mijn inzending is met de hand gequilt

☐ mijn inzending is met een huishoudnaaimachine gequilt

☐ mijn inzending is met een longarmnaaimachine gequilt

CATEGORIE 
kruis één optie aan a.u.b. 

☐ kind onder 18 jaar ☐ beginner ☐ gevorderd ☐ vergevorderd
Mijn leeftijd is ……… 

Mijn quilt is een… kruis telkens links óf rechts aan a.u.b. 

Thema “snelheid” quilt     ☐ ☐ vrije thema quilt 

traditionele quilt ☐ ☐ art quilt 

long-arm quilt ☐ ☐ geen long-arm quilt 



INSCHRIJFFORMULIER

Open European Quilt Championships 2017 
19 oktober tot en met 22 oktober 2017 

ONTWERP 
kruis één optie aan a.u.b. 

mijn inzending is: 

☐ mijn eigen ontwerp

☐ geïnspireerd op:  .……………………………………………………………………………. 

☐ een kopie van: .……………………………………………………………………………. 

☐ een uitvoering van het volgende ontwerp:

…..……………………………………………………………………………………………………………… 

IS UW INZENDING TE KOOP? 
 kruis één optie aan a.u.b. 

☐ mijn inzending is niet te koop

☐ mijn inzending is te koop  PRIJS ………………………… * 

* prijs inclusief 10% verkoopcommissie alstublieft 

ACHTERGROND INFORMATIE OVER UW INZENDING  
Algemene informatie over uw inzending, het idee voor het ontwerp, 
achtergrondverhalen (max. 50 woorden) in uw eigen taal a.u.b.  

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

U zou ons geweldig helpen als u ten behoeve van onze meertalige catalogus dit 
stukje in het Engels zou willen vertalen. Bedankt!  

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 



LOGISTIEK & BETALING 
kruis één optie aan a.u.b. 

☐ na de show kom ik zelf mijn inzending ophalen in Maastricht (gratis)

☐ retourneer mijn inzending binnen Europa (€ 30,--) …………………………… 

☐ retourneer mijn inzending buiten Europa (€ 100,--)  …………………………… 

☑ inschrijfgeld € 25,--       . 

TOTAAL …………………………… 

Bankgegevens 

Textile Festivals   
Rondven 42a 
6026 PX Maarheeze 
Nederland 

International Bank Account Number (IBAN) 
IBAN/SEPA  NL86ABNA0464287863 
BIC   ABNANL2A 

Vermeld alstublieft uw naam en de naam van uw werkstuk bij uw betaling 

ONDERTEKENING 
Bij ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de 
algemene voorwaarden van A.D.A. B.V/Textile Festivals.  

Ik heb de regels voor 2017 gelezen en begrepen en ga ermee akkoord 

Datum    …………………………………………………………………………………………. 

Handtekening …………………………………………………………………………………………. 

Niet ondertekende formulieren worden niet geaccepteerd. 

Wij adviseren u om een kopie van dit formulier te maken. 

* Israëlische inzending neem contact op met Shoshi Rimer: shoshi.rimer@gmail.com

☑ Ik betaal het totaalbedrag met een overschrijving.
Details vindt u aan de rechterkant. 



DEELNAME REGELS 

 
Open European Quilt Championships 2017 

19 oktober tot en met 22 oktober 2017 

Evenement adres:___________________________________________________ 
MECC Maastricht 
Forum 100 
6229 GV Maastricht, Nederland 

Kantoor adres:______________________________________________________ 
Textile Festivals 
Rondven 42a 
6026 PX Maarheeze, Nederland 
Tel.: 040-7114033 

ACCEPTATIE______________________________________________________
De organisatoren hebben het recht werkstukken te exposeren die zij geschikt 
vinden. Er wordt naar gestreefd alle werkstukken, die voldoen aan de regels van 
inschrijving, een plaats te geven. Gezien de beperkte expositieruimte is dit 
misschien niet altijd mogelijk.  
Uw geld voor het retour zenden van uw quilt wordt geretourneerd indien uw 
werkstuk niet geaccepteerd wordt. Uw inschrijfgeld wordt in dit geval niet 
geretourneerd. 

BELANGRIJKE DATA____________________________________ 
Inschrijfformulieren moeten ingestuurd worden voor 1 mei 2017 naar ons 
kantooradres in Maarheeze. 

September 2017 ontvangt u bericht of uw werk is geaccepteerd. 

In de loop van september ontvangt u etiketten die u dient te gebruiken bij het 
insturen van uw werkstuk (per post, bode of persoonlijk). 

Persoonlijke aflevering van werkstukken is alleen mogelijk op dinsdag 17 oktober 
2017 op het evenementadres in Maastricht. 

Werkstukken opgestuurd per post of koerier dienen te arriveren voor vrijdag   
29 september 2017 op ons kantooradres in Maarheeze. 

Kaarten voor het diner zijn te koop tot en met dinsdag 17 oktober 2017. 

Persoonlijk ophalen van werkstukken alleen op zondag 22 oktober 2017 na 17 
uur in het restaurant van MECC Maastricht. 

REGELS VOOR DE DEELNEMERS___________________________ 
In aanmerking komen alle quilts vervaardigd na 1 mei 2014. Een werkstuk wordt 
pas als een quilt beschouwd als het bestaat uit 3 lagen die doorgestikt zijn. Het 
werkstuk moet hoofdzakelijk uit textiel bestaan. Uitgesloten van deelname zijn: 
quilts die al op een gilde tentoonstelling zijn tentoongesteld; quilts die gemaakt 
zijn aan de hand van een kant en klaar pakket (kit-quilts); quilts die niet 
doorgestikt maar geknoopt zijn (tied-quilts). Per persoon mag u maximaal 1 
werkstuk inzenden. 

Inzendingen in de beginnerscategorie moeten zelf gepatched en gequilt zijn. Als u 
een prijs heeft gewonnen in de beginners- of gevorderdencategorie moet u uw 
werk dit jaar in de daaropvolgende categorie insturen. De juryleden behouden 
het recht om een quilt in een andere categorie te plaatsen als zij dit nodig achten. 

FOTO________________________________________________
Op één foto van het werkstuk moet het werkstuk in zijn geheel te zien zijn (al dan 
niet af). De foto moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat er een goede indruk 
van de kleur, het ontwerp en de algemene indruk gekregen kan worden. De foto 
recht van voren nemen. De tweede foto moet een detail weergeven van uw 
werkstuk. Schrijf uw naam en de naam van het werkstuk op de achterkant van de 
foto. Geef met een pijl op de achterzijde de bovenkant van het werkstuk aan. U 
kunt uw foto’s ook digitaal aanleveren. De aangeleverde foto’s mogen voor de 
catalogus en publiciteitsdoeleinden gebruikt worden. De organisatie maakt foto’s 



van uw werkstuk. Deze worden voor commerciële- en publiciteitsdoeleinden 
gebruikt. 

TUNNEL_____________________________________________ 
Een tunnel van 10 cm breed moet stevig aan de bovenkant (achter) van de quilt 
worden vastgenaaid om het ophangen te vergemakkelijken. Quilts met 
afwijkende vormen moeten worden voorzien van lussen om te kunnen worden 
opgehangen.

 

AANLEVEREN VAN QUILTS_______________________________ 
In september zullen etiketten worden verstuurd, die u kunt gebruiken voor het 
inzenden van de werkstukken, per post, bode of persoonlijk. Persoonlijke levering 
alleen op dinsdag 17 oktober in Maastricht. Per post/koerier moet het werkstuk 
vóór vrijdag 29 september 2017 binnen zijn. 

ONTVANGSTBEWIJZEN__________________________________
Voor persoonlijk afgeleverde werkstukken wordt een ontvangstbewijs 
overhandigd. Diegenen die hun werkstuk insturen en hun werkstuk zelf ophalen, 
kunnen zondagmorgen een ontvangstbewijs aan de infobalie ophalen. Legitimatie 
meenemen. Deze ontvangstbewijzen moeten zorgvuldig worden bewaard. De 
organisatoren accepteren geen enkel ander eigendomsbewijs. 

OPHALEN VAN WERKSTUKKEN___________________________ 
De werkstukken kunnen weer worden opgehaald op zondag 22 oktober na 17 uur 
in het restaurant van MECC Maastricht. Alleen op vertoon van het 
ontvangstbewijs. De tentoonstellingsingang (Expofoyer) is na vier uur niet meer te 

bereiken. Zorg dat u voor vier uur uw jas uit de garderobe heeft gehaald en deze 
meeneemt naar het restaurant. U verlaat het gebouw hierna via de hoofdingang 
van het MECC. 

RETOURZENDING______________________________________
Werkstukken die niet kunnen worden opgehaald, kunnen per post worden 
teruggestuurd. Kosten hiervoor zijn binnen Europa € 30,--.  Voor buiten Europa 
zijn de kosten € 100,--. 

VERKOOPPRIJS________________________________________
De verkoopprijs moet inclusief 10% verkoopcommissie vermeld worden. 

PRIJZEN______________________________________________
Onafhankelijke juryleden kennen rozetten en certificaten toe aan de werkstukken 
uit de verschillende categorieën. Punten worden gegeven voor Thema “Snelheid”, 
Traditioneel, Art, handquilten en Longarm zonder daarbij te letten op de 
verschillende categorieën en niveaus. De beslissing van de jury is bindend. 

PRIJSUITREIKING_______________________________________
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdagavond 19 oktober 2017 tijdens het 
kampioenschapsdiner om 19 uur. Kaarten voor het diner zijn te koop tot en met 
dinsdag 17 oktober. Wij hopen dat alle deelnemers het diner zullen bijwonen. 

PRIJSWINNAARS_______________________________________
Alle prijswinnende werkstukken gaan reizen. Indien u deelneemt en wint kun u 
uw werkstuk dus niet eerder terug verwachten dan in december 2018. Uw 
gewonnen prijzen worden u binnen een maand toegestuurd.  

VERZEKERING_________________________________________
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van A.D.A. B.V. van 
toepassing. Alle werkstukken worden op eigen risico ter beschikking gesteld. De 
organisatie zal alles doen wat redelijkerwijs van de organisatie verwacht mag 
worden om de veiligheid van het werkstuk te waarborgen. 
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Rondven 42a, 6026 PX  Maarheeze (NB), telefoon 040 711 40 33, info@textile-festivals.com, 
www.textile-festivals.com  
 
ALGEMENE VOORWAARDEN A.D.A. B.V.  
 
ARTIKEL 1  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

− “de organisator”: A.D.A. B.V., een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 56307063. 

− “de deelnemer”: de rechtspersoon of de natuurlijk persoon handelend in de 
uitoefening van beroep of bedrijf, of de deelnemer-exposant, die deelneemt aan het 
evenement op grond van een overeenkomst van deelname.  

− “de deelnemer-exposant”: een natuurlijk persoon die als exposant deelneemt in de 
expositie of het evenement dat door de organisator is georganiseerd.  

− “de overeenkomst van deelname”: de overeenkomst tussen de organisator en de 
deelnemer ter zake van de huur van standruimte en/of de overeenkomst tussen de 
organisator en de deelnemer-exposant, tot stand gekomen volgens de voorschriften 
zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.  

− “de (gehuurde) stand”, “de standruimte”, “de gehuurde ruimte”: het door de 
deelnemer gehuurde, in vierkante meters uitgedrukte, vloeroppervlak of aantal 
stands. 

− “het evenement”: de beurs, tentoonstelling of manifestatie zoals benoemd in de 
overeenkomst van deelname waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.  

 
ARTIKEL 2  
1. Onderhavige algemene voorwaarden en hun eventuele bijlagen maken integraal deel uit 
van, en zijn van toepassing op, iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de 
organisator en de deelnemer.  
2. De toepasselijkheid van eventueel inkoop- en/of andere voorwaarden van de deelnemer 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van 
toepassing indien en voor zover de organisator deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft 
aanvaard en hebben slechts betrekking op de levering of dienst ter zake waarvan die 
aanvaarding heeft plaatsgevonden.  
4. Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten 
ontlenen.  
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige 
bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.  
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze 
bepaling. 
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is 
geregeld, dan dient deze situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze algemene 
voorwaarden.  
8. Indien de organisator niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de 
organisator in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving 
van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.  
 
 

mailto:info@textile-festivals.com
http://www.textile-festivals.com/
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ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST VAN DEELNAME  
1. Een overeenkomst van deelname ten behoeve van het evenement komt uitsluitend tot 
stand op het moment dat aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:  

a. De organisator heeft op eigen initiatief aan de deelnemer het (aanvraag)formulier ten 
behoeve van de overeenkomst van deelname doen toekomen; en   

b. Dit formulier is door de deelnemer binnen de door de organisator gestelde finale 
termijn ingevuld en zonder enige door de deelnemer bijgeschreven beperkende 
voorwaarden ondertekend en geretourneerd overeenkomstig de opties die de 
overeenkomst biedt en zo nodig vergezeld van de door de organisator als 
voorwaarde voor deelname gestelde bijlagen, zoals standbouwschetsen, 
plattegronden, lijsten van te presenteren artikelen en merken, lijsten met aanvullende 
bestellingen en andere aanvullende geschriften, direct of indirect samenhangend met 
de deelname; en 

c. De organisator heeft in reactie op het retour gezonden (aanvraag)formulier ten 
behoeve van de overeenkomst van deelname binnen vier weken een schriftelijke 
bevestiging doen toekomen aan de deelnemer middels ondertekening van de 
overeenkomst van deelname door de organisator dan wel per apart bevestigend 
schrijven waarin de deelname van de deelnemer wordt bevestigd.  

2. Indien de deelnemer niet binnen de door de organisator gestelde finale termijn het 
formulier heeft retour gezonden vervalt de uitnodiging tot deelname aan het evenement.  
3. De organisator kan niet aan haar offerte(s) of aanbieding(en) worden gehouden indien de 
deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte(s) of aanbieding(en), dan wel 
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige deelnames.  
5. Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst van deelname die door of 
namens de organisator na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts 
bindend indien deze schriftelijk door de organisator zijn bevestigd, dan wel indien de 
organisator reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven. 
6. De organisator heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 
ARTIKEL 4 - BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJ HET AANVRAGEN VAN DEELNAME  
1. De organisator kan van de deelnemer verlangen dat deze per een daartoe strekkend 
formulier een duidelijk omschreven opgave doet van de te voeren producten en/of diensten 
inclusief merknaam, soortnaam, typenaam, voorgenomen verkoopprijs en land van 
herkomst. Een aanvulling op de reeds gemelde producten en/of diensten is alleen mogelijk 
na voorafgaand overleg met de organisator en uitsluitend per aanvullend geschrift.  
2. De organisator kan van de deelnemer verlangen dat deze een plattegrond doet toekomen 
met daarop de maatvoeringen van lengtes, breedtes en hoogtes en verder alle door de 
organisator gevraagde bijzonderheden.  
3. De organisator behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelname te weigeren of in 
bijzondere gevallen een reeds tot stand gekomen overeenkomst van deelname eenzijdig te 
kosteloos te ontbinden indien naar het uitsluitend oordeel van de organisator 
omstandigheden als oververtegenwoordiging, oneerlijke concurrentie, historie van 
wanbetaling, agressieve- ongepaste- of aanstootgevende presentatie of andere bijzondere 
omstandigheden van het geval daarom vragen.  
4. De organisator is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst van deelname en 
alvorens (verder) te leveren van de deelnemer voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel 
aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. 
Weigering van de deelnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft de organisator het 
recht de overeenkomst van deelname te ontbinden zonder gehouden te zijn tot 
schadeloosstelling van de deelnemer. 
5. De deelnemer kan via het daartoe strekkende formulier een opgave doen van de zaken en 
diensten die in aanvulling op de overeenkomst van deelname door de organisator kunnen 
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worden voorzien. Deze bestellingen dienen tijdig, doch uiterlijk drie weken voor aanvang van 
het evenement, aan de organisator te worden doorgegeven. 
6. Ten aanzien van de geleverde nutsvoorzieningen via het daartoe strekkende formulier is 
vastgesteld dat de organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor gebreken in 
het tot stand brengen van de verbinding of aansluiting, behoudens opzet of grove schuld aan 
de zijde van de organisator.  
7. Exclusiviteit van product- of dienstvoering wordt slechts in uitzonderlijke gevallen en 
uitsluitend schriftelijk op initiatief van de organisator verleend, waarbij de deelnemer 
uitdrukkelijk gehouden is om de limitatieve voorwaarden en beperkingen die gelden op dit 
recht in acht te nemen. Uitsluitend de organisator is bevoegd om naar eigen afweging te 
beoordelen of er sprake is van een uitzonderlijk geval. Onder exclusiviteit van product- of 
dienstvoering als bedoeld in dit artikel wordt verstaan: het alleen gerechtigd zijn tot het in de 
stand voeren van een naar merk, type, soort, land van herkomst en/of prijs te onderscheiden 
product of dienst door middel van uitsluiting van andere deelnemers met hetzelfde product of 
dezelfde dienstvoering. De deelnemer kan zich nimmer erop beroepen dat hij stilzwijgend, of 
op basis van eigen schrijven aan de organisator erop mocht vertrouwen het recht van 
exclusiviteit zoals bedoeld in dit artikel verkregen te hebben. 
8. Exclusiviteit van bedrijfsactiviteit wordt slechts in uitzonderlijke gevallen – waarbij reeds 
bestaande en erkende werkafspraken tussen branchegenoten, franchisenemers en dealers 
omtrent verzorgings- en dekkingsgebieden op het evenement van toepassing kunnen 
worden verklaard – en uitsluitend schriftelijk op initiatief van de organisator verleend, waarbij 
de deelnemer uitdrukkelijk is gehouden om de limitatieve voorwaarden en beperkingen die 
gelden op dit recht in acht te nemen. Uitsluitend de organisator is bevoegd om naar eigen 
afweging te beoordelen of er sprake is van een uitzonderlijk geval. Onder exclusiviteit van 
bedrijfsactiviteit als bedoeld in dit artikel wordt verstaan: het alleen gerechtigd zijn tot het 
aangaan van de overeenkomst van deelname met de organisator ten behoeve van de 
bedrijfsactiviteit waarmee de deelnemer intekent bij de overeenkomst van deelname, door 
middel van uitsluiting van andere branchegenoten. De deelnemer kan zich nimmer erop 
beroepen dat hij stilzwijgend, of op basis van eigen schrijven aan de organisator erop mocht 
vertrouwen het recht van exclusiviteit zoals bedoeld in dit artikel verkregen te hebben. 
 
ARTIKEL 5 - AFGELASTING, WIJZIGING DATA OF GEEN VOORTGANG VAN HET 
EVENEMENT & OVERMACHT 
1. De organisator beslist over het al dan niet houden van het in de overeenkomst van 
deelname genoemde evenement en stelt de plaats, de data en de openingstijden vast 
waarop het genoemde evenement zal plaatsvinden.  
2. Indien het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens te 
weinig animo oftewel een te gering aantal overeenkomsten van deelname geen doorgang 
kan vinden heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De 
organisator is geheel en uitsluitend bevoegd tot het maken van de afweging of er voldoende 
animo is om het evenement doorgang te laten vinden. De door de deelnemer reeds betaalde 
gelden zullen door de organisator binnen vier weken worden gerestitueerd, verminderd met 
de door de organisator gemaakte administratiekosten.  
3. De organisator is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 
deelnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te 
wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvatting voor haar rekening komt (hierna te noemen: “overmacht”).  
4. Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan, 
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de organisator geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor de organisator niet in staat is haar verplichtingen na 
te komen. Situaties zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, (werk)stakingen, 
oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, 
evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden daaronder begrepen. De 
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organisator is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die 
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de organisator haar 
verbintenis had moeten nakomen. 
5. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens situaties van overmacht, 
als genoemd in lid 4 van dit artikel, de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd 
in de overeenkomst van deelname te wijzigen, af te gelasten dan wel het reeds vastgestelde 
evenement geen doorgang- of voortgang te laten vinden.  
6. In geval de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van 
deelname wegens situaties van overmacht zoals genoemd in lid 4 van dit artikel, ter 
uitsluitende beoordeling van de organisator gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer 
gesloten overeenkomst van deelname van kracht, tenzij de deelnemer binnen acht dagen na 
aankondiging van de beslissing en per aangetekend schrijven kenbaar maakt de 
overeenkomst te willen beëindigen.  
7. In geval het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens 
situaties van overmacht zoals genoemd in lid 4 van dit artikel, in het geheel geen doorgang 
mag of kan vinden of gedurende het al lopende evenement geen verdere voortgang meer 
mag of kan vinden, komt de overeenkomst van deelname te vervallen, en worden voor zover 
mogelijk de reeds voldane bedragen samenhangend met de overeenkomst van deelname 
gerestitueerd. Indien de organisator ten tijde van het intreden van overmacht haar 
verplichtingen uit de overeenkomst van deelname reeds gedeeltelijk is nagekomen, is de 
organisator gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Het betreft 
alsdan kosten die gegeven de fase van voorbereiding-, opbouw- aanvang, en/of voortduring 
van het evenement niet meer bespaard konden worden. Deze kosten worden in mindering 
gebracht op het door de organisator te restitueren bedrag aan de deelnemer. De deelnemer 
accepteert middels ondertekening van de overeenkomst van deelname met name deze 
bijzondere omstandigheid als zijnde een risico voor rekening van uitsluitend de deelnemer.  
8. In geen van de hierboven genoemde gevallen kan de deelnemer recht doen gelden op 
vergoeding van de schade in welke vorm dan ook.  
 
ARTIKEL 6 - VERTEGENWOORDIGING  
1. Indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen is de deelnemer gehouden aan het 
evenement deel te nemen in de hoedanigheid en met uitsluitend de producten en/of diensten 
die in de overeenkomst van deelname of per aanvullend geschrift zijn overeengekomen.  
2. Het is de deelnemer niet toegestaan in de door hem gehuurde ruimte(n) namens derden 
artikelen tentoon te stellen, ter verkoop aan te bieden, te verkopen of daarvoor reclame te 
maken in welke vorm dan ook, tenzij een en ander geschiedt als afnemer van deze derde in 
de functie van groot- of detailhandelaar of als vertegenwoordiger van deze derde.  
3. De organisator behoudt zich het recht voor om van de deelnemer te verlangen, dat hij te 
hare genoegen aantoont dat hem de vertegenwoordiging is opgedragen en/of dat hij tot 
vertegenwoordiging bevoegd is.  
 
ARTIKEL 7  
1. De deelnemer is gehouden de inlichtingen te verstrekken, die van hem worden gevraagd 
op het gebied van en in verband met zijn deelname.  
2. De organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemer beperkingen op te leggen of 
voorwaarden te verbinden aan de door deze deelnemer te voeren producten of te verlenen 
diensten zelf, dan wel aan de voorbereidingen en werkwijze waarop deze producten of 
diensten worden gevoerd.  
 
ARTIKEL 8 - INDELING  
1. De deelnemer heeft recht op de door hem gehuurde standruimte op een door de 
organisator toe te wijzen plaats waarbij vorm, oppervlak, volume en alle andere direct aan de 
stand gerelateerde zaken uiteindelijk door de organisator worden bepaald. De organisator 
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tracht zoveel mogelijk de uiteindelijke indeling in samenspraak met de deelnemer tot stand te 
brengen.  
2. De organisator behoudt zich het recht voor, te allen tijde vóór opening van het evenement 
voor bezoekers, ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten, wegens 
overmacht of onvoorzienbare handicap van de accommodatie of in opdracht van bevoegde 
instanties een ander standformaat vast te stellen dan waarvoor de deelnemer was 
ingeschreven, of tot wijziging van reeds vastgestelde ruimte te besluiten dan wel een reeds 
verleende vaststelling in te trekken. In dat geval kan de deelnemer geen recht doen gelden 
op vergoeding van de door hem geleden schade.  
 
ARTIKEL 9 - ONDERHUUR  
1. Het is de deelnemer zonder de schriftelijke toestemming van de organisator niet 
toegestaan de door hem gehuurde standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te 
(onder)verhuren, of deze geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik af te staan of deze 
ruimte met die van andere deelnemers te verruilen, of te gebruiken op een andere wijze dan 
in de overeenkomst van deelname is bepaald en/of door deze algemene voorwaarden is 
toegestaan.  
 
ARTIKEL 10 - BETALING EN INCASSOKOSTEN 
1. De huurprijs en alle overige betalingen zijn verschuldigd onmiddellijk na het tot stand 
komen van de overeenkomst van deelname of de overeenkomst die anderszins ten 
grondslag ligt aan de betalingsverplichting. Voor zover niet schriftelijk anders is 
overeengekomen, dient de gehele betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde 
betalingstermijn te rekenen vanaf de factuurdatum, op een door de organisator aan te geven 
wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.  
2. Alle overige kosten voortvloeiend uit de deelname die de deelnemer tijdens het 
evenement nog verschuldigd wordt dienen op het evenement direct via telefonische 
overboeking dan wel contant te worden voldaan.  
3. Bij niet of niet-tijdige betaling is de deelnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling of 
sommatie van de organisator in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De 
deelnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen 
(inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van algehele 
voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor de rekening van de deelnemer.  
4. De organisator heeft het recht de door de deelnemer gedane betalingen te laten strekken 
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen 
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.  
5. Indien de deelnemer (huur)gelden aan de organisator voldoet terwijl hij nog kosten voor 
een in het verleden door de organisator georganiseerd evenement is schuldig gebleven, 
komt de ontvangen betaling allereerst in mindering op die betreffende openstaande schuld. 
Als na deze verrekening nog een positief saldo resteert wordt dit beschouwd als een 
gedeeltelijke voldoening van de verschuldigde (huur)gelden voor het komende evenement. 
6. De deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de organisator 
verschuldigde.  
7. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van een recht van korting op de 
deelnameprijs of op alle andere door de organisator te verstrekken voorzieningen vervallen 
op de dag van de vervaldatum zoals gemeld op de factuur die daarop betrekking heeft.  
8. In geval de overeenkomst van deelname tot stand komt binnen een termijn van veertien 
dagen voor de aanvangsdatum van het evenement zal de deelnemer niet eerder mogen 
aanvangen met de opbouwwerkzaamheden van de stand dan na betaling van de gehele 
huurgelden en overige tot op dat moment verschuldigde kosten. Totdat het gehele bedrag is 
voldaan, behoudt de organisator zich het recht voor de standruimte, met voorafgaande 
kennisgeving aan de betreffende deelnemer, doch zonder enige aansprakelijkheid van de 
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organisator jegens deze deelnemer, aan een andere deelnemer te verhuren en - indien nog 
mogelijk - de betreffende deelnemer die nog niet de huurgelden en eventuele andere 
verschuldigde kosten aan de organisator heeft voldaan een andere standruimte toe te 
wijzen.  
9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten de 
betalingsverplichting van de deelnemer niet op. 
 
ARTIKEL 11 - GEBRUIK VAN DE STAND  
1. In geval de deelnemer zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarop gebaseerde 
schriftelijke bevestiging van instemming door de organisator vierentwintig uur voorafgaand 
aan de officiële opening van het evenement, zoals genoemd in de overeenkomst van 
deelname, de stand voor opbouw of inrichting nog niet in gebruik heeft genomen, zijn alle 
bepalingen rondom verstek zoals genoemd in artikel 16 van deze algemene voorwaarden 
van toepassing. 
2. De standopbouw, de standinrichting en de standafwerking moeten aan de 
veiligheidsvoorschriften en praktische en esthetische eisen voldoen die daaraan door de 
organisator kunnen worden gesteld via aanvullende geschriften of mondelinge aanwijzingen 
ter plekke.  
3. Het is de deelnemer voor de standconstructie noch voor de standpresentatie toegestaan 
gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stand(s) ter vervanging van de eigen 
standbewanding. Ten aanzien van de maximale hoogte van de stand heeft de deelnemer 
zich te houden aan de door de organisator te geven voorschriften. De stand zelf, 
overkappingen, decorstukken en alle andere attributen, toevoegingen en entourages mogen 
niet reiken voorbij de in de overeenkomst van deelname vastgestelde maatvoering van het 
gehuurde oppervlak.  
4. De deelnemer dient voortdurend en steeds gedurende alle dagen van het evenement 
ervoor te zorgen dat zijn stand geheel operationeel en met personeel bemand is vanaf de 
door de organisator vastgestelde dag en tijdstip. Passieve presentaties zonder personeel zijn 
nadrukkelijk niet toegestaan.  
5. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de door hem gehuurde ruimte na de afbraak in 
dezelfde staat wordt achtergelaten als waarin hij deze voor aanvang van de opbouw heeft 
aangetroffen, de stand afgebroken is, de standplaats ontruimd is en alle eventuele gehuurde 
zaken opgeleverd zijn op de door de organisator vastgestelde dag en tijdstip.  
6. Indien de deelnemer met de oplevering in gebreke blijft op de door de organisator 
vastgestelde dag en tijdstip is de organisator gerechtigd zonder enige voorafgaande 
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de gehuurde ruimte te ontruimen en te 
ontdoen van aanwezige standbouw en -inrichting en de geëxposeerde artikelen te doen 
opslaan voor rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is jegens de organisator 
gehouden tot vergoeding van de schade die de organisator ten gevolge hiervan lijdt.  
7. Op of aan de gehuurde stand moet duidelijk leesbaar de naam van de deelnemer worden 
vermeld.  
 
ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID, RISICO, VERZEKERING  
1. Alle attributen en personen waarvan de deelnemer zich bedient bevinden zich in de 
ruimte(n) waar het evenement wordt gehouden en op de bijbehorende terreinen voor 
rekening en risico van de deelnemer. De organisator belast zich niet met de verzekeringen 
ten behoeve van de deelnemer.  
2. Eventuele aansprakelijkheid van de organisator blijft te allen tijde slechts beperkt tot 
hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.  
3. De aansprakelijkheid van de organisator is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 
uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 
4. De deelnemer draagt zorg voor een correcte en volledige informatieverstrekking aan de 
organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 
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doordat de organisator is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste 
en/of onvolledige informatie.  
5. De organisator kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder 
directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak 
en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 
prestatie van de organisator aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze 
aan de organisator toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten gemaakt ter 
voorkoming of beperking van de schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  
6. De organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van 
bedrijfsstagnatie. 
7. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade, die door zijn toedoen of zijn nalatigheid 
zulks van zijn personeel of zulks van zijn lasthebbers, dan wel door zijn inzendingen aan de 
eigendommen van de organisator, of de eigendommen waarvoor de organisator jegens 
derden verantwoordelijk is, of aan een andere deelnemer worden toegebracht.  
8. De organisator is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor eventuele 
tekortkomingen, fouten of omissies, welke in haar eigen publicaties of die van derden 
mochten voorkomen. Noch aanvaardt de organisator jegens derden aansprakelijkheid 
wegens opname van onjuiste gegevens van deelnemers. 
9. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door 
het handelen of nalaten van een van de deelnemers.  
10. Ten aanzien van de geleverde nutsvoorzieningen via het daartoe strekkende formulier is 
vastgesteld dat de organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor gebreken in 
het tot stand brengen van de verbinding of aansluiting. 
11. De deelnemer moet ten behoeve van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst 
van deelname afdoende verzekerd zijn tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. De 
deelnemer vrijwaart de organisator voor iedere vorm van schade die op de organisator door 
derden mocht worden verhaald direct of indirect samenhangend met de deelname.  
12. Indien een presentatie zodanig is dat hiervoor speciale verzekeringen vereist zijn dan 
dienen deze tijdig te worden afgesloten door de deelnemer en dient de deelnemer 
desgewenst op verzoek van de organisator een bewijs hiervan te overleggen.  
13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid 
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de organisator.  
 
ARTIKEL 13 - VERKOOP AAN PARTICULIEREN, ENTREEHEFFING  
1. Bij iedere aankoop vanaf 25 euro door de bezoeker gedaan, neemt de deelnemer een 
afkoelingsperiode in acht van veertien dagen, binnen welke periode het gekochte tegen 
volledige, onvoorwaardelijke en directe terugbetaling mag worden geretourneerd.  
2. De organisator heeft het recht eventuele, door hun aanpak of inhoud naar wetgeving of 
andere regulering verboden, onduidelijke, misleidende of agressieve product- en 
dienstaanbiedingen of verkoopmethoden aan richtlijnen te binden dan wel de aanpak of 
aanbieding in haar geheel te verbieden.  
3. Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens het evenement voor het bijwonen van 
promoties, demonstraties, shows of het proeven van producten entreegelden, een 
vergoeding of een prestatie van enigerlei aard te vorderen of te verzoeken.  
 
ARTIKEL 14 - DIVERSE VERBODSBEPALINGEN  
1. Het is de deelnemer niet toegestaan om:  

a. Goederen, meubilair, uithangborden, blikvangers of andere reclame-uitingen, van 
welke aard ook buiten of boven de door hem gehuurde ruimte te plaatsen of aan te 
brengen of zodanige reclame aan de buitenzijde(n) van de stand te voeren dat 
daarmee het aanzien van het evenement wordt geschaad;  
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b. Het gesproken woord door luidsprekers of anderszins te versterken, of muziek ten 
gehore te (doen) brengen;  

c. Folders, prijscouranten, circulaires, reclamebiljetten, relatiegeschenken, gimmicks, 
monsters e.d. buiten de door de deelnemer gehuurde ruimte uit te reiken, of op 
enigerlei wijze aan te bieden en/of de producten of diensten van een andere 
deelnemer aan te prijzen dan de deelnemer die de overeenkomst van deelname is 
aangegaan;  

d. Een zodanig gebruik te maken van de hem toegewezen standruimte, dat daardoor 
voor de organisator, de andere deelnemers of bezoekers lawaai, belemmering van 
toe- en/of doorgang, lichtval, uitzicht of andere hinder, gevaar of schade kan 
ontstaan;  

e. Artikelen, diensten, personen of dieren te presenteren of verkopen die in hun 
hoedanigheid krachtens wet of beschikking beschermd zijn of waarvan dit 
presenteren of verkopen strijdig kan zijn met de wet, de openbare orde, de veiligheid, 
de goede zeden of anderszins een onaanvaardbare situatie kan opleveren;  

f. Licht ontvlambare en ontplofbare stoffen of bijtende, prikkelende, onwelriekende of 
anderszins voor personen direct gevaar of hinder opleverende stoffen waar dan ook 
in de stand aanwezig te hebben;  

g. Open vuur in de stand te branden;  
h. De door de organisator aan de deelnemer ter beschikking gestelde kaarten of 

bewijzen zoals uitnodigingen, relatiekaarten, standhouderbewijzen, op- en 
afbouwbewijzen, parkeerbewijzen en andere kaarten of bewijzen aan derden door te 
verkopen of een van deze genoemde soort kaarten of bewijzen die zich uit de 
aanleiding van verkrijgen of de duidelijke bedoeling van de kaart of bewijzen niet 
laten verenigen met het ter beschikking stellen aan een derde;  

i. Door de deelnemer zelf vervaardigde kaarten of bewijzen zoals uitnodigingen, 
relatiekaarten, standhouderbewijzen, op- en afbouwbewijzen, parkeerbewijzen en 
andere kaarten of bewijzen te verspreiden of op welke wijze dan ook uit te brengen;  

j. Het aanzien en functioneren van de stand met materiaal, bezetting en/of de inrichting 
van de stand vóór het sluitingstijdstip voor het publiek op de laatste dag van het 
evenement of reeds eerder zodanig te veranderen ten behoeve van de opvolgende 
afbraakperiode dat daarmee de voorlichting aan het publiek en een esthetisch 
aangezicht van de stand niet meer gewaarborgd zijn;  

k. Gedurende de openingstijden voor het publiek producten of diensten aan de stand te 
onttrekken door deze af te voeren of te bedekken;  

l. Welke vorm van horeca-activiteit dan ook te ontplooien of rook-, eet- en drinkwaren 
ter verkoop aan te bieden. Het laten proeven van producten is uitsluitend toegestaan 
in geval de deelnemer hiermee per aanvullend geschrift heeft ingetekend. De 
aangeboden hoeveelheid mag echter niet de omvang van een volledige of 
volwaardige consumptie hebben;  

m. Enquête te houden of te doen houden onder de bezoekers of deelnemers binnen het 
gebouw alwaar het evenement plaatsvindt of de daartoe behorende terreinen;  

n. Loterijen te houden of prijsvragen uit te schrijven;  
o. Te spijkeren, schroeven, plakken, schilderen, boren of anderszins bewerkingen of 

handelingen uit te voeren op, in of aan het complex alwaar het evenement 
plaatsvindt, waaronder verstaan de hal, tenten, vloeren of andere door de organisator 
ter beschikking gestelde locaties of stands.  

2. De organisator verplicht de deelnemer de aan hem ter beschikking gestelde 
gepersonaliseerde kaarten of bewijzen zoals uitnodigingen, relatiekaarten, 
standhouderbewijzen, op- en afbouwbewijzen, parkeerbewijzen en andere kaarten of 
bewijzen die zich daarvoor uit hun aard lenen te voorzien van de relevante persoonlijke 
gegevens van de houder of de houdster. 
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3. De deelnemer is verplicht de gehuurde standruimte(n) te allen tijde schoon en in goede 
staat te houden. 
4. Alle producten of diensten die volgens de opgave van het aanvullend geschrift geen deel 
uitmaken van de overeenkomst van deelname kunnen zonder enige vorm van 
schadevergoeding door de organisator voor rekening en risico van de deelnemer gedurende 
de verdere duur van het evenement worden opgeslagen, ook indien de deelnemer hierbij zelf 
niet aanwezig mocht zijn. Verschillen in telling, weging of andere volumevaststelling komen 
in alle gevallen voor rekening en risico van de deelnemer.  
 
ARTIKEL 15 - FOTOGRAFIE, VIDEOGRAFIE, AFBEELDINGEN  
1. Het is de organisator toegestaan in het gebouw tekeningen, reproducties, foto's, video's 
en films of andere afbeeldingen te maken, als haar eigendom te beschouwen en deze voor 
door de organisator te bepalen doeleinden te gebruiken.  
2. De deelnemer verleent bij het ondertekenen van de overeenkomst van deelname, en 
daarmee het accepteren van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, 
toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van tijdens of rondom het evenement 
gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, waarop de 
deelnemer al dan niet zichtbaar is. Het bepaalde in dit lid is eveneens van toepassing indien 
de foto’s of ander beeldmateriaal direct door de pers of televisie wordt geproduceerd met 
toestemming van de organisator.  
3. De organisator behoudt zich het recht voor om het beeldmateriaal zoals bedoeld in lid 1 
van dit artikel, dat door de organisator is gemaakt tijdens of rondom het evenement, zelf te 
publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.  
4. Het is de deelnemer verboden van andere dan de eigen stand tekeningen, reproducties, 
foto's, video's, films of andere afbeeldingen te maken gedurende de opbouw, de dagen van 
het evenement en de afbouw. Bij deze activiteiten mag de bezoeker en de mededeelnemer 
geen hinder of belemmering ondervinden.  
 
ARTIKEL 16 - ANNULERING EN VERSTEK  
1. De overeenkomst van deelname kan niet eenzijdig door de deelnemer worden gewijzigd 
of ingetrokken.  
2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem 
gehuurde ruimte gebruik te maken kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de organisator 
een aanvraag tot annulering indienen onder gehoudenheid tot de betaling van de 
navolgende naar annuleringsmaand gestaffelde annuleringskosten: 

− Tot twee maanden voor de aanvang van het evenement: 25% van de door de 
deelnemer totaal verschuldigde kosten; 

− Tot een maand voor de aanvang van het evenement: 50% van de door de deelnemer 
totaal verschuldigde kosten; 

− Tot 14 dagen voor de aanvang van het evenement: 100% van de door de deelnemer 
totaal verschuldigde kosten. 

Een en ander onverminderd het recht van de organisator om schadevergoeding te vorderen 
voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn. 
3. Eventueel resterende dagen in de maand respectievelijk de termijn van 14 dagen waarin 
het verzoek tot annulering wordt ingediend hebben geen naar de dag percentueel matigende 
invloed op de staffel zoals uiteengezet in lid 2 van dit artikel.  
4. De organisator stuurt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van de annulering.  
5. Er is sprake van verstek in geval de deelnemer heeft verzuimd om vóór de eerste dag 
(van de opening) van het evenement een schriftelijk verzoek tot annulering in te dienen bij de 
organisator.  
6. In een geval van verstek laten gaan door de deelnemer heeft de organisator het recht de 
overeenkomst van deelname zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden, 
waarbij de organisator recht heeft op 100% van de reeds betaalde of verschuldigde huurprijs 
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vermeerderd met de gemaakte kosten en aangegane verplichtingen door de organisator ten 
behoeve van de deelname van de betreffende deelnemer en vermeerderd met die kosten die 
gemaakt moeten worden ten gevolge van zijn verstek, zoals het ombouwen of anderszins 
aanpassen van de leegblijvende standruimte. 
 
ARTIKEL 17 – OPSCHORTEN OF ONTBINDEN 
1. De organisator is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichtingen harerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, indien: 

− de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet-tijdig 
nakomt; 

− de organisator ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de 
overeenkomst goede gronden geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen 
niet zal nakomen; 

− door vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van de organisator 
gevergd kan worden dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk 
overeengekomen condities zal nakomen.  

De deelnemer is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling gehouden en aansprakelijk voor alle schade 
(daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van de organisator direct of indirect (zijn) 
ontstaan.  
2. In geval van ontbinding zijn de vorderingen van de organisator op de deelnemer 
onmiddellijk opeisbaar.  
3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van 
beslaglegging ten laste van de deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid 
waardoor de deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de 
organisator vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of de 
overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de organisator op de 
deelnemer zijn in dit geval direct opeisbaar.  
 
ARTIKEL 18 - ORDE, BEWAKING EN VEILIGHEID  
1. De organisator zorgt voor de handhaving van de orde en draagt zorg voor de bewaking 
van de ruimte(n) waarin het evenement wordt gehouden op de daarvoor vastgestelde data 
en uren. Zij geeft zodanige voorschriften, bepalingen of aanwijzingen als zij in het belang van 
een ordentelijk verloop van de evenementvoorbereiding, -opbouw, -uitvoering en -afbouw en 
in het kader van de algemene veiligheid en zorgvuldigheid nodig acht. De organisator en 
(plaatselijke) autoriteiten, zoals brandweer en politie, hebben daarom te allen tijde vrije 
toegang tot de stand(s) van de deelnemer.  
2. De organisator regelt en beperkt zo nodig de openstelling voor het publiek en stelt een 
toegangsprijs vast.  
3. De deelnemer heeft gedurende de data dat het evenement voor het publiek toegankelijk is 
vrije toegang tot het evenement vanaf één uur voor het openingsuur voor het publiek en 
uiterlijk tot aan het sluitingsuur voor het publiek.  
4. De deelnemer is verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door de organisator 
uitgevaardigde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen, onverminderd de verplichting zich 
te gedragen naar de door de overheid en haar diensten in het belang van de veiligheid en 
openbare orde gegeven voorschriften.  
5. Aan de deelnemer die naar het uitsluitend oordeel van de organisator de orde verstoort, 
zich misdraagt of zich niet overeenkomstig de voorschriften in de vorige artikelen gedraagt, 
kan het verdere recht van toegang tot de ruimte(n) waarin het evenement wordt gehouden 
door de organisator worden ontzegd, alsmede kan hij terstond daaruit worden verwijderd. De 
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deelnemer heeft alsdan geen recht op restitutie van enige verschuldigde gelden aan de 
organisator. 
6. In het geval de deelnemer zich niet overeenkomstig de bepalingen volgens deze 
algemene voorwaarden gedraagt, is de organisator (tevens) gerechtigd, na de deelnemer 
daartoe in gebreke te hebben gesteld, alle noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen en 
zonder enige formaliteit of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst van deelname 
onmiddellijk te ontbinden, de gehuurde ruimte te ontruimen en te ontdoen van de aanwezige 
standbouw en inrichting en de geëxposeerde artikelen te doen opslaan, alsmede gerechtigd 
tot het wegnemen van al hetgeen door de deelnemer in strijd met de bedoelde voorschriften, 
bepalingen en aanwijzingen is geplaatst, gebouwd of aangebracht, een en ander op kosten 
en risico van de deelnemer, zonder dat de deelnemer enig recht kan doen gelden op 
restitutie van gelden of op vergoeding van schade in welke vorm of op welke grond dan ook. 
In dit geval blijven alle door de deelnemer jegens de organisator aangegane (betalings) 
verplichtingen onverminderd van kracht.  
7. Het is de deelnemer niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken behalve voor de 
bedoelde noodgevallen. In verband met bewaking en het toezicht op de entree en de  
bezoekers is het de deelnemer nadrukkelijk verboden om gebruik te maken van de 
nooduitgangen voor aan- en/of afvoer gedurende de uren dat het evenement is geopend 
voor publiek.  
8. De deelnemer dient zich alleen toegang te verschaffen via de daarvoor bedoelde 
ingang(en) en zich bij binnenkomst te melden aan de daartoe ingerichte balie en bij vertrek 
het gebouw te verlaten via de daarvoor bedoelde uitgangen. Het verlaten van het gebouw via 
de nooduitgangen bij sluiting van het evenement is niet toegestaan.  
9. De deelnemer is verplicht op verzoek van de organisator of op verzoek van diens 
vertegenwoordigers controle te laten uitvoeren op goederen welke door hem in de 
evenement ruimte worden aangevoerd of afgevoerd.  
10. De deelnemer is verplicht akkoord te gaan met de plaatsing van brandblusapparatuur in 
of aan de stand indien de omstandigheden dat verlangen dan wel een zodanige aanpassing 
in zijn plaatsing of inrichting toe te staan dat voorzieningen als elektriciteitskasten, 
brandhaspels en andere nutsaansluitingspunten ten behoeve van het algemeen functioneren 
of de veiligheid van het evenement daardoor zijn gewaarborgd.  
 
ARTIKEL 19 - BEZOEKERSAANTALLEN  
1. De organisator garandeert geen bezoekersaantallen en geeft geen waarborg ten aanzien 
van verkoopresultaten.  
 
ARTIKEL 20 - REGRESSIERECHT VAN DE DEELNEMER  
1. Indien de organisator op enigerlei wijze haar verplichtingen niet is nagekomen zoals in 
deze algemene voorwaarden of per aanvullend geschrift van de organisator is neergelegd 
dan kan de deelnemer, na schriftelijke ingebrekestelling, tot uiterlijk tien dagen na het 
evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname een financiële vergoeding 
eisen. Deze vergoeding zal ten hoogste het bedrag van de reeds betaalde standhuur kunnen 
belopen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisator.  
2. Bij niet-tijdig klagen conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel komt de deelnemer geen 
recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.  
 
ARTIKEL 21 - DOMICILIEKEUZE  
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de organisator en de deelnemer is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de 
organisator heeft de exclusieve bevoegdheid van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet 
dwingend anders voorschrijft.  

 


	Naam deelnemer: 
	Adres deelnemer 1: 
	Adres deelnemer 2: 
	Adres deelnemer 3: 
	Adres deelnemer 4: 
	Adres deelnemer 5: 
	Adres deelnemer 6: 
	Adres deelnemer 7: 
	Naam van mijn werkstuk: 
	handtekening maker 1: 
	handtekening maker 2: 
	handtekening patcher: 
	naam patcher: 
	handtekening quilter 1: 
	handtekening quilter 2: 
	mijn inzending is hoofdzakelijk gemaakt van: 
	eventuele andere materialen die in mijn inzending verwerkt zijn: 
	Mijn leeftijd is: 
	1: 
	2: 
	undefined: 
	stukje in het Engels zou willen vertalen Bedankt 1: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	TOTAAL: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text18: 
	Datum20_af_date: 
	Group34: Off
	Group35: Off
	Group36: Off
	Group37: Off
	Group38: Off
	Group39: Off
	Group41: Off
	Group42: Off
	Group43: Off
	Group44: Off
	achtergrondverhalen max 50 woorden in uw eigen taal aub 1: 
	Text3: 


