Algemene voorwaarden Exposant
InterEvent Evenementen Marketing B.V.
Artikel 1
Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:
1.1 InterEvent: InterEvent Evenementen Marketing B.V., kantoorhoudende te Hilversum geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 32063492.
1.2 Exposant: de natuurlijke of rechtspersoon die met InterEvent een overeenkomst van deelname sluit.
1.3 Overeenkomst van deelname: een overeenkomst tussen InterEvent en Exposant die ontstaat door (digitale) ondertekening van een
deelnameovereenkomst/aanmeldformulier en de digitale deelnamebevestiging door InterEvent.
1.4 Aanmeldformulier/deelnameovereenkomst: het document waarmee Exposant aangeeft te willen deelnemen aan de beurs en verklaart kennis te
hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
1.5 Beurs: de beurs, tentoonstelling, manifestatie of het evenement ter zake waarvoor de overeenkomst van deelname is gesloten.
1.6 (Beurs)accommodatie: de ruimte waar de beurs plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.
1.7 Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan Exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en
type door InterEvent worden aangegeven.
1.8 Deelnamekosten: alle door Exposant aan InterEvent verschuldigde kosten in verband met zijn beursdeelname, waaronder de kosten ter zake
van de standruimte en alle overige kosten, inclusief door derden aan InterEvent in rekening gebrachte bedragen en/of andere vorderingen van
derden. Al deze kosten zijn exclusief BTW.
Artikel 2
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen InterEvent en Exposant waarop
InterEvent deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2.2 Indien een bepaling van de onderhavige voorwaarden (en/of een eventueel nader overeen gekomen afwijkend/ aanvullend beding) nietig blijkt
te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de onderhavige voorwaarden (en de eventuele nader
overeen gekomen bedingen). In de onderhavige voorwaarden (en nog overeen te komen overeenkomsten) zal in dat geval voor de nietige
respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
2.3 Van de algemene voorwaarden van InterEvent afwijkende bedingen (of aanvullende bedingen) gelden slechts indien en voor zover deze
uitdrukkelijk door InterEvent schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van Exposant wordt uitdrukkelijk door InterEvent van de hand gewezen.
Artikel 3
De overeenkomst van deelname
3.1 De overeenkomst van deelname houdt in dat InterEvent, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een
bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan Exposant.
3.2 Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname.
3.3 InterEvent behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van het aanmeldformulier/deelnameovereenkomst af te wijzen op grond van
overtekening, bijzondere redenen zoals vrees voor verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen.
3.4 Indien de overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere standruimten, is hetgeen in deze algemene voorwaarden is
bepaald van toepassing op elke individuele standruimte.
3.5 Door Exposant op het aanmeldformulier dan wel op de offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige
(van deze algemene voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien
schriftelijk door InterEvent bevestigd.
3.6 Exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de
overeenkomst van deelname. Exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van het
aanmeldformulier dan wel ondertekening van de offerte te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet
tekeningsbevoegde.
3.7 Indien door InterEvent een termijn is vastgesteld voor het insturen van een document door Exposant, dient de datum van ontvangst van het
document door InterEvent ter bepaling of tijdig is gereageerd.
3.8 Na insturing van het door Exposant ondertekende aanmeldformulier dan wel de door Exposant ondertekende offerte kan Exposant zijn
inschrijving slechts annuleren in één van de gevallen genoemd in artikel 13.
3.9 Exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.
Artikel 4
Data, tijden en beursaccommodatie
4.1 InterEvent stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van
de beurs en afbraak.
4.2 InterEvent kan de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te
doen vinden.
4.3 Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht.
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4.4 In geen geval kan Exposant jegens InterEvent aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met
een besluit zoal omschreven in artikel 4.2. en 4.3.
Artikel 5
Standbouw en inrichting van de standruimte
5.1 Exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met
inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.
5.2 Exposant krijgt de standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorziening, tenzij in de
overeenkomst van deelname anders is bepaald.
5.3 Bij de inrichting van de standruimte dient Exposant zich te houden aan het in deze algemene voorwaarden bepaalde, overige door InterEvent
uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en
brandweervoorschriften.
5.4 InterEvent heeft ter zake van de standbouw- & inrichting het recht voorschriften te geven welke door Exposant dienen te worden nageleefd.
5.5 Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van InterEvent niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed
dreigt te komen, kan InterEvent voor rekening en risico van Exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.
Artikel 6
Verantwoordelijkheid Exposant
6.1 Exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname eventueel benodigde vergunningen en
ontheffingen.
6.2 Exposant dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade, van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn
personeel, van personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, en/of van houders van aan hem verstrekte
deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen wordt
veroorzaakt.
6.3 Alle zaken/goederen van Exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn
eigen rekening en risico. InterEvent sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan verlies of diefstal van zaken/goederen van Exposant.
6.4 Exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de
overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van de beurs behoren.
6.5 De opgave door Exposant van (de juistheid van) maten, specificaties en/of andere informatie samenhangend met de uitvoering van de
overeenkomst van deelname komt uitsluitend voor risico van Exposant.
6.6 Exposant vrijwaart InterEvent voor alle aanspraken van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, deelnemers aan en bezoekers van beurzen)
ter zake tijdens of in verband met de uitvoering van de overeenkomst door deze derden geleden schade, tenzij (en voor zover) deze schade
uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van InterEvent of haar leidinggevenden.
Artikel 7
Verantwoordelijkheid InterEvent
7.1 InterEvent is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
7.2 Niettegenstaande de verdere beperkingen van aansprakelijkheid in de hierna volgende artikelen 7.4 tot en met 7.8 is InterEvent niet
aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of overeenkomst en evenmin voor enige onrechtmatige daad,
tenzij (en voor zover) deze het gevolg is van opzet of grove schuld van InterEvent en/of haar leidinggevenden.
7.3 InterEvent aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor de inhoud van – door haar in verband met de uitvoering van de overeenkomst
verleende adviezen welke door Exposant zijn opgevolgd. Deze adviezen komen geheel voor rekening en risico van Exposant. Het woord ‘adviezen’
in deze bepaling dient te worden gelezen in de meest brede zin.
7.4 InterEvent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
7.5 InterEvent is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende
dienstverleners en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die InterEvent in
verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.
7.6 In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van InterEvent beperkt tot maximaal de deelnamekosten van InterEvent danwel de redelijkerwijs te
verwachten deelnamekosten van InterEvent.
7.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van medewerkers van InterEvent
en/of door InterEvent ingeschakelde derden.
7.8 Niettegenstaande en onverminderd het bepaalde in de hiervoor opgenomen aansprakelijkheid beperkende bepalingen, is de eventuele
aansprakelijkheid van InterEvent in alle gevallen hoe dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor onder de door InterEvent afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schadedekking wordt verleend (en slechts voor zover de verzekeraar daadwerkelijk tot
uitkering overgaat). Tot meer en/of tot andere schade dan waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent kan InterEvent in ieder
geval niet worden aangesproken.

InterEvent evenementen marketing b.v.
Postbus 1462 ● NL 1200 BL Hilversum ● T: +31 (035) 6239695 ● info@interevent.org ● www.interevent.org
2

Algemene voorwaarden Exposant
InterEvent Evenementen Marketing B.V.

Vervolg

Artikel 8
Verplichtingen tijdens de beurs
8.1 Het is Exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren.
8.2 Exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde
goederen. InterEvent neemt geen goederen van Exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.
8.3 Exposant dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door de accommodatieverhuurder gestelde voorschriften.
Artikel 9
Afbraak
9.1 Exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon
op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.
9.2 Exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van InterEvent en/of
de accommodatieverhuurder komen voor rekening van Exposant.
9.3 Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van Exposant verwijderd.
Artikel 10
Reclamering en klachten
10.1 Indien Exposant reclames en/of klachten heeft over de dienstverlening door InterEvent, dient hij dit onverwijld en schriftelijk binnen 7 dagen
na ontdekking mee te delen aan InterEvent.
Artikel 11
Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Het is Exposant verboden om met betrekking tot de beurs enig goed te tonen, aan te bieden en/of te verkopen dat inbreuk maakt op de
intellectuele eigendomsrechten van een derde. Onder ‘intellectuele eigendomsrechten’ wordt begrepen enig (aanvraag tot) octrooi, merkrecht,
modelrecht, auteursrecht, knowhow of domeinnaam.
11.2 Bij overtreding van het in artikel 11.1 bepaalde, is Exposant verplicht op eerste verzoek van InterEvent het gebruik van het betreffende goed,
merk of afbeelding te staken.
11.3 InterEvent is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs. InterEvent kan Exposant en andere derden
schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.
11.4 De door Exposant aangeleverd beeldmateriaal (foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal), alsmede foto- en filmopnames die gemaakt
worden in opdracht van (of met accreditatie van) de Organisatie voor- , tijdens of na de beurs, kunnen onbeperkt (her) gebruikt en (her)
gepubliceerd worden, ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere doeleinden, ten behoeve van alle beurzen van InterEvent, alsmede ten
behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm.
11.5 Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de Exposant afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de
content die hij/zij heeft aangeleverd bij InterEvent of gemaakt zijn voor-tijdens of na een beurs, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht
op naamsvermelding.
11.6 Exposant staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt aangeleverd geen inbreuk maakt op de
auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart InterEvent terzake van vorderingen
van derden.
11.7 InterEvent heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de websites van alle beurzen te
verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Organisatie, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
11.8 InterEvent bepaald welk aangeleverd beeldmateriaal gepubliceerd dan wel gebruikt wordt en behoudt zich het recht voor aangeleverd
beeldmateriaal te weigeren voor publicatie.
Artikel 12
Overmacht
12.1 Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van InterEvent welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer
of niet meer in volle omvang van InterEvent gevergd kan worden, geeft deze
het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot
schadevergoeding (en met behoud van de op Exposant rustende betalingsverplichtingen zoals
hierna bepaald in artikel 13.5).
12.2 Als omstandigheden die een beroep op overmacht rechtvaardigen, zoals in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere:
weersomstandigheden die van dien aard zijn dat zij aan uitvoering van de overeenkomst in de weg staan; niet, niet volledige en/of vertraagde
levering van de toeleveranciers; oorlog en oorlogsgevaar; gehele en
gedeeltelijke mobilisatie; in- en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de
overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; bijzondere maatschappelijke
gebeurtenissen, waaronder, maar niet beperkt tot nationale rouw, die InterEvent in redelijkheid kunnen doen besluiten dat de beurs/event geen
doorgang kan vinden; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen. epidemieën. verkeersstoringen. verlies of beschadiging bij transport. brand. diefstal.
storingen in levering van energie. defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van InterEvent als bij derden van wie InterEvent de benodigde
materialen, grondstoffen of halffabricaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken; en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van
InterEvent ontstaan.
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Artikel 13
Annulering en ontbinding
13.1 Indien Exposant de deelname aan een beurs wenst te annuleren of te wijzigen, zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden,
verzoek aan InterEvent dienen te worden gedaan. InterEvent kan een verzoek tot annulering of wijziging van de inschrijving inwilligen onder de
voorwaarde dat door de Inschrijver in ieder geval de navolgende annuleringsvergoeding wordt voldaan.
-

Bij annulering door Exposant van de door InterEvent bevestigde beursdeelname is Exposant een vergoeding voor de gemaakte kosten en
geleden schade verschuldigd met een percentage van 50% van de totale deelnamekosten.
Bij annuleringen binnen een termijn van twee maanden voor de aanvangsdatum van de beurs, terzake waarvan met Exposant een
overeenkomst van deelname is gesloten, bedraagt hiervoor vermelde schadevergoeding 75% de totale deelnamekosten.
Bij annuleringen binnen 1 maand (30 dagen) voor de aanvangsdatum van het evenement is Exposant 100% van deelnamekosten
verschuldigd.

13.2 Onverminderd de aan InterEvent verder toekomende rechten is InterEvent gerechtigd de overeenkomst van deelname zonder nadere
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
- Exposant in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
- Exposant in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet
Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een
aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.
13.3 In geval van ontbinding blijft het risico eventuele zaken/goederen bij Exposant. De zaken/goederen staan dan ter beschikking van InterEvent en
dienen na goedkeuring van InterEvent door deze te worden afgehaald.
13.4 Indien InterEvent (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding reeds prestaties
ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Exposant jegens InterEvent rustende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen
die InterEvent voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die InterEvent na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter
uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Artikel 14
Betalingen
14.1 De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in €uro, exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van
overheidswege opgelegd.
14.2 Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Exposant aangebracht, die hogere
kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden Exposant extra in rekening gebracht.
14.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum. InterEvent is gerechtigd te factureren zodra de overeenkomst tussen InterEvent en Exposant tot stand is gekomen. De definitieve
factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.
14.4 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag heeft InterEvent de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen over
het factuurbedrag, te rekenen vanaf de desbetreffende vervaldag tot aan de volledige betaling.
14.5Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die InterEvent in het kader van een toerekenbare tekortkoming van Exposant maakt, zullen als
schade wegens die tekortkoming door InterEvent aan Exposant in rekening worden gebracht.
14.6 Indien Exposant die in verzuim verkeerd een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, worden
buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, zulks met in acht neming van artikel 6:96 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek.
De hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt berekend conform artikel 2 van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke
Incassokosten.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
- Minimumtarief € 40,-- 15% over eerste € 2.500,-- 10% over volgende € 2.500,-- 5% over volgende € 5.000,-- 1% over de volgende € 190.000,-- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-14.7 Indien Exposant een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak
gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,--;
14.8 Indien sprake is van meer dan één Exposant is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het verschuldigde uit welke
hoofde dan ook.
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Artikel 15
Slotbepalingen
15.1 InterEvent behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen. Van een
dergelijke wijziging zal aan Exposant schriftelijk mededeling worden gedaan.
15.2 Alle geschillen die ontstaan tussen InterEvent en Exposant naar aanleiding van overeenkomst van deelname, deze algemene voorwaarden of
enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde
rechtbank te Midden-Nederland.
15.3 Naast deze voorwaarden willen wij u tevens wijzen op de Algemene Voorwaarden Bezoekers.

Hilversum, januari 2020
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