REGLEMENT VAKBEURS PLANTARIUM 2019 TOELEVERENDE BEDRIJVEN.
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Algemeen
De aanmelding voor deelname aan de vakbeurs dient te geschieden op een aan het toeleverende bedrijf ter
beschikking gesteld inschrijvingsformulier. Als deelnemer wordt aangemerkt elk zichtbaar bedrijf.
Een inschrijving kan niet eenzijdig door het toeleverende bedrijf worden ingetrokken, dan wel gewijzigd. Indien een toeleverend
bedrijf een reeds ingediende inschrijving wenst te annuleren, zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden,
verzoek aan de organisatie dienen te worden gedaan. De organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving
inwilligen onder de daarbij te stellen voorwaarde dat door betrokken toeleverend bedrijf een annuleringsvergoeding wordt
voldaan.
Deze vergoeding bedraagt:
25% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving na verzending van de voorschotnota;
100% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving nadat de indeling van de expositie is gereedgekomen (24 mei 2019).
Op de annuleringsvergoeding zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht.
Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de bepalingen die in het reglement vermeld staan.
Bij ondertekening van het inschrijfformulier heeft men kennis genomen van het privacy statement, zoals vermeld op de website
van Plantarium.nl
De Stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van zaken of goederen
die door of namens het toeleverend bedrijf op de vakbeurs zijn aangevoerd.
De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Het bestuur behoudt zich het recht voor zonder nadere opgave van redenen een inschrijving niet te accepteren.
Tarieven per m²:
Vrije standbouw (4 m diep) € 130,- per m². Standbouw: € 35,- per m².
Standbouw = wanden 2.75 m hoog incl. frieslijst en vloerbedekking. Kleuren optioneel.
Catering.
Bijdrage catering (verplicht) : € 150,- per deelnemer (koffie/thee/broodje/water: ook voor uw klanten)
Mediapakket
Relatiekaarten kunnen tegen een gering bedrag bij het organisatiebureau aangevraagd worden. Voor ingenomen kaarten wordt
geen vergoeding meer gevraagd. De kosten bedragen:
Mediapakket A (verplicht): € 125,- (naam- en logovermelding digitale catalogus, 50 relatiekaarten, digitale relatiekaar, (PDF
bestand) met indruk van bedrijfsnaam/standnummer).
Uitbreiding mediapakket: :
* Logo/standnummer ingedrukt op de relatiekaart € 100,- (voor 1000, 2500 of 5000 stuks)
De deelnemer is voor elk vierkante meter waarvoor is ingeschreven c.q welke wordt vastgesteld, standhuur verschuldigd.
Bij berekening van de standhuur wordt een gedeelte van een vierkante meter als één vierkante meter beschouwd.
De betaling van de standhuur dient te geschieden in twee termijnen en wel:
1e 25% over het aantal vierkante meters, waarvoor is ingeschreven, binnen 30 dagen na datering van de voorschotnota.
2e het restant binnen 30 dagen na datering van de definitieve nota. In geval de definitieve nota is gedateerd minder dan 30 dageN
voor de eerste opbouwdag van de expositie dient de verschuldigde standhuur per omgaande, doch uiterlijk een week voor de
eerste opbouwdag van de vakbeurs, door de organisatie te zijn ontvangen. Indien een deelnemer de door hem verschuldigde
bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen heeft voldaan is de organisatie gerechtigd niet tot vaststelling van
standruimte aan de deelnemer over te gaan, of een reeds verleende vaststelling van standruimte in te trekken c.q. geen
standruimte ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van de organisatie op volledige vergoeding als bedoeld
onder punt 1.1.1.
Het bestuur van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij behoudt zich het recht voor de aangevraagde standruimte met
maximaal 10% uit te breiden c.q. te verminderen. De standhuur wordt hierop aangepast
Deelname van andere bedrijven, evenals naamsvermelding daarvan, binnen uw stand is niet toegestaan tenzij vooraf
toestemming van het Bestuur is verkregen.
De Stichting is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer, door een calamiteit buiten de schuld van de organisatie, de
vakbeurs geheel of gedeeltelijk niet kan doorgaan.
In alle gevallen waar het reglement niet in voorziet is de beslissing van het bestuur van de Stichting bindend.
Aan- en afvoer
De opbouw van de stand dient uitsluitend op 15, 16, 17, 19, en/of 20 augustus plaats te vinden en gereed te zijn op 20 augustus
om 16.00 uur.
Rondom de beursruimte mag op de door de organisatie aangegeven tijden gelost en geladen worden. Parkeren dient tijdens de
opbouw en duur van de beurs op een door de organisatie aangegeven plaats te geschieden.

De afbouw is op vrijdag 23 augustus tussen 17.00 en 20.00 uur, zaterdag 24-08 van 08.00 – 12.00 uur, maandag 26-08 van
08.00 – 12.00 uur.

Het is niet toegestaan materialen uit de stand te verwijderen reeds voordat met de afbouw is begonnen. Uitzondering hierop
en wel voor enkele materialen dient vooraf te worden aangevraagd bij de organisatie.
De afbouwtijd op vrijdag is vanaf één uur na sluitingstijd tot 20.00 uur.
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Inrichting/verzorging standruimte
De inrichting van de standruimte dient door de standhouder zelf te worden verzorgd.
Mogelijkheid bestaat diverse materialen te huren via de organisatie als scheidingswanden, elektriciteit, meubilair en vloerbedekking. Opgave via de website binnen uw deelnemersaccount.
Het gebruik van eten en drinken en tapinstallaties is uitsluitend toegestaan via de cateraar.
De kosten van standbouw en -inrichting, van aanleg op de stands van elektrische leidingen, van gebruik van elektrische stroom,
alsmede de kosten van vuilverwerking, schades etc. en alle overige bijkomende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
Borden, naamborden, foto's en andere reclame-uitingen maximaal 4 meter boven de vloer.
Standhouders dienen 1 uur na sluiting van de beurs hun stand verlaten te hebben i.v.m. opbouw en uitvoering van andere
evenementen.
**…**

