Inschrijfformulier ♥ IBIZA Xperience Fair ♥ 21 & 22 maart 2020 ♥ Brabanthallen Den Bosch

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:

Functie:

Factuuradres:

PC+Plaats:

E-mail:

Telefoon:

Wij komen met

personen

KIES DE AFMETING VAN UW VLOERPLEK:
LET OP: wij leveren alleen oppervlakte zonder standbouw of kraam! Tent plaatsen mag uitsluitend zonder dak i.v.m.
brandveiligheid. Gebruik van doeken mag alleen wanneer geïmpregneerd (met certificaat).
VLOERPLEK:

€50 per m2 (minimale afname 2m bij 2m = 4m2)

Breedte: …..

X

FASHION TRUCK:
Breedte: …..

Diepte: …..

= ………. m2

Hoogte (indien van toepassing): …..

€750 totaal (incl. vloerplek 6m bij 4m = 24m2. Extra meters tegen standaard tarief)
X

Diepte: …..

= ………. m2

Hoogte (indien van toepassing): …..

KIES UW STROOMAANSLUITING = VERPLICHTE KEUZE:
LET OP: de hal is vrij donker vanwege de ‘Ibiza by Night’ opstelling! Kies de juiste stroomaansluiting en aantallen.
Alleen LED verlichting toegestaan i.v.m. brandveiligheid.
….. X 230 volt

Prijs: €89 per aansluiting (tarief 1 aansluiting meerdaags)

….. X 380 volt 16A

Prijs: €297 per aansluiting (tarief 1 aansluiting meerdaags)

Ondergetekende wenst deel te nemen, zoals hierboven omschreven, aan genoemde beurs en verklaart akkoord te gaan
met de algemene voorwaarden, zoals aangehecht bij dit inschrijfformulier. Prijzen zijn altijd excl. 21% BTW.

Handtekening:

Datum:

Stu u r d i t fo rmu l i er n aar:
IBIZA Xperience BV
Postbus 59509
1040 LA Amsterdam

Mai l n aar: info@ibizaxperience.eu
Of fax naar: 084 831 5898

Kijk voor meer info op www.ibizaxperience.eu of mail ons op info@ibizaxperience.eu

Algemene Voorw aarden IBIZA Xperience BV (ingeschreven bij de KvK Amst erdam onder numm er 59900830)

Ar tikel 1 Definities
In deze Al gemene Voor w aar den hebben de gebr uikte begr i ppen de hi er na volgende bet ekenis, tenzij daar over ander e schr iftelij ke
afspr aken w or den gemaakt.

1. Algemene Voor w aar den: de onder havige al gemene voor w aar den w el ke onlosmakelij k deel uit maken en van toepassi ng zij n op alle
over eenkomsten van deel name tussen IBIZA Xper ience BV en exposant met betr ekking tot de st andr ui mte( n) en event uele
aanvull ende pr oduct en en di ensten van IBIZA Xper ience BV. Afw ijki ng van de algemene voor w aar den is slecht s mogelij k i ndien zul ks
uitdr ukkelijk schr iftelij k is bevesti gd door IBIZA Xper i ence BV. De toepasselij khei d van event uele door de exposant gehanteer de
algemene voor w aar den w or dt uit dr ukkel ijk uit gesloten.
2. IBIZA Xper ience BV: de besloten vennootschap IBIZA Xper ience BV. en/ of één van haar dochter vennootschappen, als (mede-)
or ganisator van een beur s, alsmede event ueel de (r echts)per soon i n samenw er ki ng w aar mee de beur s w or dt geor ganiseer d en hun
bevoegde ver tegenw oor di ger s.
3. Exposant: de natuur lijke of de r echt sper soon die met IBIZA Xper ience BV een over eenkomst van deel name slui t.
4. Mede-exposant: de nat uur lij ke of de r echtsper soon die ni et zelf een over eenkomst van deelname sl uit met IBIZA Xper ience BV,
maar die bi nnen de st andr ui mte van een exposant ar ti kelen t entoonstel t of zich daar op ander e w ijze pr esenteer t.
5. Accommodatiever huur der : de natuur lijke of r echt sper soon die aan IBIZA Xper ience BV de r ui mte ver huur t w aar de beur s w or dt
gehouden.
6. Beur saccommodat ie: de r ui mt e w aar de beur s plaat svindt, zoal s door de accommodatiever huur der t er beschikki ng gestel d.
7. Offer te: de door IBIZA Xper ience BV schr iftel ijk opgestel de voor lopige r eser ver i ng van een bepaalde st andr ui mte. IBIZA Xper i ence
BV is ger echti gd, zolang met de exposant nog geen over eenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offer t e t e all en tijde i n t e
tr ekken.
8. Deel namebevest igi ng: de door IBIZA Xper i ence BV opgestel de schr ift elijke bevestiging, die IBIZA Xper ience BV ver zendt naar
aanleidi ng van een door de exposant toegezonden bi ndend i nschr ijffor muli er dan w el t er bevesti ging van de ontvangst van de door
de exposant onder tekende offer t e. In deze deel namebevesti gi ng zijn de essenti alia (o.m. omvang van de st andr ui mte,
deel namekosten, locatie) met betr ekki ng tot het t er beschikki ng stellen van de standr ui mte aan de exposant opgenomen.
9. Bi ndend i nschr ijffor muli er : het document w aar mee de exposant aangeeft t e w ill en deelnemen aan de beur s en ver klaar t kennis te
hebben genomen en akkoor d te gaan met de toepasselij kheid van deze algemene voor w aar den. IBIZA Xper i ence BV behoudt zich het
r echt voor de i nschr ijvi ng op basi s van het bindend inschr ijffor mulier af te w ijzen op gr ond van over tekeni ng, bijzonder e r edenen
zoals de vr ees voor ver stor ing van de or de, of desnoods zonder opgave van r edenen.
10. Over eenkomst van deelname: de over eenkomst tussen IBIZA Xper ience BV en exposant die ont staat door a) onder t ekeni ng van
de offer t e door de exposant of b) de toezending van een deelnamebevestigi ng door IBIZA Xper ience BV op basi s van het door de
exposant aan IBIZA Xper ience BV gezonden bi ndend i nschr ijffor mulier .
11. Beur s: de beur s, tentoonstelli ng, manifest atie of het evenement ter zake w aar van de over eenkomst van deel name is geslot en.
12. Ar ti kelen: de ar t ikel en di e door de exposant op de beur s w or den get oond en/ of dienst en di e door hem w or den gel ever d.
13. Standr uimte: de i n vi er kante meter s ui tgedr ukte, aan de exposant t er beschi kking gestelde expositi eopper vlakt e, w aar van de
locatie, omvang en type door IBIZA Xper ience BV w or den aangegeven.
14. Deelnamekost en: alle door de exposant aan IBIZA Xper ience BV ver schuldi gde kosten i n ver band met zijn beur sdeelname,
w aar onder kosten ter zake van de
standr ui mt e en alle over ige kosten.
Ar tikel 2 De over eenkomst van deelname
1. De over eenkomst van deelname houdt in dat IBIZA Xper ience BV, tegen betal ing van de deel namekosten, voor de per iode van de
betr effende beur s een bepaal de standr ui mte ter beschi kking stelt aan de exposant.
2. Deze Algemene Voor w aar den maken i nt egr aal onder deel uit van de over eenkomst van deelname.
3. Indien de over eenkomst van deelname w or dt gesloten ten aanzi en van meer der e standr ui mten, is het geen in deze Algemene
Voor w aar den i s bepaald van toepassi ng op elke i ndivi duele standr uimt e.
4. Door de exposant op het bi ndend i nschr ijffor mulier dan w el op de offer te aangegeven w ensen, zelf aangebr achte w ijzigingen en
aanvull ingen, en over ige (van deze Algemene Voor w aar den) afw ijkende of aanvullende afspr aken maken slecht s deel uit van de
over eenkomst van deelname, indien schr iftel ijk door IBIZA Xper i ence BV bevestigd.
5. De exposant is volledi g ver antw oor delijk en aanspr akelijk voor de nakomi ng van alle ver plichtingen die het gevolg zij n van het
aangaan van de over eenkomst van deelname.
6. De exposant ver klaar t all e consequent ies van de inschr ijving die voortvloeien uit de onder tekening van het bi ndend
inschr ijffor muli er dan w el onder tekening van de offer t e t e zullen aanvaar den, ook i ndi en de onder tekening i s gedaan door een niet
tekeni ngsbevoegde.
7. Na de onder tekeni ng van het bi ndend i nschr ijffor mulier en vóór de totstandkomi ng van de over eenkomst van deel name
over eenkomsti g ar tikel 1 li d 8, dient i n deze Al gemene Voor w aar den voor het begr i p “over eenkomst van deel name” “bindend
inschr ijffor muli er ” gelezen te w or den en voor “exposant ” “i nschr ijver ”.
8. Indien door IBIZA Xper ience BV een ter mijn is vastgest eld voor het i nstur en van een document door de exposant, dient de datum
van ontvangst van het document door IBIZA Xper i ence BV ter bepal ing of tijdi g i s ger eageer d.

9. Na i nzending van het door de exposant onder tekende bi ndend i nschr i jffor mulier dan w el de door de exposant onder tekende
offer te kan de exposant zij n i nschr ijvi ng slechts annul er en in één van de gevallen genoemd in ar ti kel 6.
10. De exposant kan zich er niet op ber oepen, dat zijn i nschr ijvi ng mondeling zou zijn i ngew il ligd.
11. De exposant i s niet ger echti gd zijn i nschr ijvi ng aan een der de over t e dr agen.
12. Onver mi nder d het bepaal de i n ar tikel 19 l id 1 zijn deze Algemene Voor w aar den sl echts van toepassing op de r echtsver houdi ng
tussen IBIZA Xper i ence BV en de exposant. Tenzij ander s bepaald kunnen der den, w aar onder medeexposant en, aan deze Al gemene
Voor w aar den geen r echt en ontlenen.
Ar tikel 3 Data, tijden en beur saccommodatie
1. IBIZA Xper ience BV stel t de data w aar op, en de beur saccommodati e w aar in de beur s gehouden w or dt vast, al smede de tij den voor
opbouw , houden van de beur s en afbr aak.
2. Indien naar het oor deel van IBIZA Xper ience BV bijzonder e omstandi gheden zul ks r echtvaar digen, kan IBIZA Xper ience BV de
voor de beur s vast gestel de data, tijden en/ of beur saccommodatie w ijzigen, dan w el besluiten een beur s geen door gang te doen
vinden.
3. Onder bijzonder e omstandi gheden in het vor ige l id bedoel d zijn begr epen mar ktomstandi gheden en al le over ige omstandigheden
die, na belangenafw egi ng, naar het oor deel van IBIZA Xper ience BV het w elslagen van de beur s i n gevaar kunnen br engen.
4. Bij w ijziging van de vastgestel de dat a, tij den en/ of beur saccommodat ie blijft de over eenkomst van deelname onver kor t van
kr acht.
5. In geen geval kan de exposant jegens IBIZA Xper ience BV aanspr aak maken op eni ge ver goedi ng van gemaakte kosten of geleden
schade i n ver band met een beslui t zoals omschr even in li d 2 van dit ar t i kel.
Ar tikel 4 I ndeling
1. De exposant heeft gedur ende de over eengekomen per iode r echt op de standr ui mte zoals door IBIZA Xper i ence BV in de
deel namebevesti gi ng vast gest eld. De door IBIZA Xper ience BV vastgest elde locat ie, opper vlakte en type van de st andr ui mte zij n
bindend.
2. Bij het bepalen van de locat ie, opper vlakte en type van de st andr ui mt e als bedoeld in lid 2 houdt IBIZA Xper ience BV zoveel
mogelij k r ekening met eventuele door de exposant kenbaar gemaakte w ensen.
3. Op gr ond van bijzonder e omstandi gheden i s IBIZA Xper ience BV te all en t ijde vóór aanvang van de beur s ger echti gd de i ndel ing
van de beur s te her zien en daar bij de aan de exposant toegew ezen standr ui mte te w ij zigen of gr oepen te w ijzigen of te her gr oeper en.
IBIZA Xper ience BV spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua opper vlakte ver gelijkbar e standr uimte aan te
bieden, met dien ver st ande dat de daar uit voor tvloeiende nieuw e deel namekosten maximaal 10% kunnen afw ijken van de
oor spr onkelijke deel namekosten.
4. Door de exposant te maken kosten i n ver band met een her i ndel ing, zoals bepaal d i n l id 3 van dit ar ti kel, komen voor r ekeni ng van
de exposant.
5. Annuler i ng door de exposant naar aanlei di ng van het i n dit ar tikel bepaal de, i s sl echts mogelijk i n één van de in ar ti kel 6
genoemde gevallen.
Ar tikel 5 Betaling
1. Betali ng van de deelnamekost en en alle over ige bet alingen dienen te geschi eden binnen veer tien dagen na factuur datum, all es
zonder kor ting of compensatie, tenzij op de fact uur een afw ijkende ver valdat um is aangegeven.
2. IBIZA Xper ience BV heeft het r echt t e fact ur er en zodr a de over eenkomst van deelname tot stand is gekomen. De defi nit ieve
factuur kan w or den voor afgegaan door een voor schotnot a.
3. De exposant is aanspr akel ijk voor alle aan IBIZA Xper ience BV ver schuldi gde kosten di e op eniger l ei w ijze ver band houden met
zijn deel name, ongeacht of deze kosten zij n gemaakt door de exposant zelf of door der den, handelend in zij n naam.
4. Ook i ndien een afw ijkend factuur adr es i s opgegeven, blijft de exposant jegens IBIZA Xper ience BV hoofdelij k aanspr akelij k voor de
betali ng van alle kosten di e ver band houden met zijn deelname.
5. Bij ni et t ijdi ge betaling van eni g aan IBIZA Xper i ence BV ver schul digd bedr ag w or dt de w ett elijke r ente in r ekeni ng gebr acht vanaf
het moment w aar op de vor der ing opeisbaar i s gew or den. Incassokosten komen voor r ekeni ng van de exposant, w aar bij de
buitenger echtel ijke i ncassokosten w or den gestel d op 15% van de hoofdsom.
6. IBIZA Xper ience BV is ger echtigd betali ngen gedaan ter zake van een deel name aller eer st i n mi nder i ng te br engen op ten l ast e van
de exposant nog openst aande vor der ingen ui t eer der e deelnames.
7. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan IBIZA Xper i ence BV ver schuldi gd bedr ag ni et (geheel) vóór aanvang van
de opbouw van de beur s heeft voldaan is IBIZA Xper ience BV ger echt igd, na schr iftelijke of mondeli nge aanzeggi ng en
ingebr ekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beur s te ontzeggen en/ of de over eenkomst van deel name met
onmi ddellijke i ngang als beëindi gd te beschouw en. I n een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekost en,
alsmede alle over ige aan IBIZA Xper ience BV ver schuldi gde kosten i ntegr aal t e voldoen, zonder aanspr aak te kunnen maken op
ver goedi ng van gemaakte kosten en/ of geleden schade in w elke zi n dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de beur s
en/ of de beëi ndigi ng van de over eenkomst van deelname.
Ar tikel 6 Annuler ing en ontbinding
1. Naast de gr onden al s genoemd i n li d 2 tot en met 4 van dit ar ti kel, kan de exposant zijn i nschr ijving door toezendi ng van bi ndend
inschr ijffor muli er c.q. over eenkomst van deel name slecht s annuler en met i nacht nemi ng van de volgende bet ali ngsr egeli ng:
• Annuler ing tot 547 dagen (1,5 jaar ) voor aanvang van de beur s: 25% van de deel namekosten;

• Annuler ing van 547 tot 365 dagen (1 jaar ) voor aanvang van de beur s: 50% van de deel namekosten;
• Annuler ing van 365 tot 182 dagen (0,5 j aar ) voor aanvang van de beur s: 75% van de deel namekosten;
• Annuler ing van 182 dagen voor , tot de dag van aanvang van de beur s: 100% van de deel namekosten.
Onder “aanvang van de beur s” w or dt ver staan de eer ste opbouw dag van de beur s. Annuler i ng dient te geschieden bij aangetekend
schr ijven.
2. Indien IBIZA Xper ience BV de exposant, na her i ndel ing door IBIZA Xper ience BV, geen ver gelijkbar e standr uimte aanbiedt
(confor m de cr it er ia genoemd i n ar tikel 4 li d 3), heeft de exposant het r echt de over eenkomst van deelname kosteloos te annuler en.
De annuler ing dient te geschieden bij aangetekend schr ijven binnen 14 w er kdagen na dagt ekeni ng van het schr i ftelij ke voor stel van
IBIZA Xper ience BV i nhoudende de alt er natieve standr ui mte(n).
3. Ingeval t en aanzi en van de exposant op enig tijdsti p na het tot stand komen van de over eenkomst van deel name sur séance van
betali ng of faillissement w or dt aangevr aagd, kan de over eenkomst van deel name door het enkele i ntr eden van vor enbedoelde
aanvr age door IBIZA Xper ience BV ont bonden w or den en blijft de exposant de volledi ge deel namekosten ver schuldigd, alsmede de
in ver band met zijn deelname op zijn ver zoek door of middels IBIZA Xper ience BV gemaakte over ige kost en, onver mi nder d het r echt
van IBIZA Xper ience BV tot het vor der en van kost en, schade en inter est en.
4. Ingeval op enig tij dsti p na het tot stand komen van de over eenkomst van deel name IBIZA Xper ience BV gegr onde r edenen heeft te
vr ezen dat deelname aan de beur s door de exposant op eniger lei w ijze schade aan IBIZA Xper ience BV, de beur s of over ige
exposanten zal kunnen toebr engen, heeft IBIZA Xper i ence BV het r echt de over eenkomst van deelname bij aangetekend schr ijven
met onmiddellij ke ingang te ontbi nden. De exposant blijft alsdan de voll edige deel namekosten al smede de i n ver band met zijn
deel name op zij n ver zoek door of middels IBIZA Xper ience BV gemaakt e over ige kosten geheel ver schul digd, onver mi nder d het r echt
van IBIZA Xper ience BV tot het vor der en van kost en, schade en inter est en.
5. Voor het vaststellen van in di t ar ti kel genoemde ter mijnen is het bepaalde in lid 8 van ar ti kel 2 van toepassi ng.
6. Annuler i ng of ont bi ndi ng op gr ond van di t ar t ikel kan ni mmer aanl ei ding zijn tot het ver goeden door IBIZA Xper ience BV van
eni ger lei gemaakt e kosten of geleden schade aan de exposant.

Ar tikel 7 Aanvullende pr oducten en diensten
1. IBIZA Xper ience BV kan, al dan niet t egen betal ing door de exposant, t en behoeve van de beur s aanvull ende pr oducten en di ensten
bieden. Deze kunnen onder ander e bestaan uit st andbouw pakkett en en ander e diensten, of publicitair e diensten, zoal s het
samenstellen van een (di git ale) catalogus, het ver zor gen van diver se vor men van publicit eit in de beur saccommodat ie of daar buit en,
en het or ganiser en van diver se activit eiten.
2. Deze Algemene Voor w aar den zijn van over eenkomsti ge toepassi ng op all e door of namens IBIZA Xper ience BV gelever de
aanvull ende pr oduct en en di ensten. Indien hier voor der den w or den ingeschakeld zijn, tenzij ander s bepaal d, de
lever ingsvoor w aar den van deze der den niet van toepassi ng.
3. Indien en voor zover van toepassi ng, bepaal t IBIZA Xper ience BV de w ijze w aar op publicitair e ver meldingen w or den ger edi geer d
en behoudt zich het r echt voor zonodi g de gegevens van de exposant te bekor ten of op enige ander e w ijze van de opgave van de
exposant af t e w ijken, desnoods zonder opgave van r edenen.
4. Indien de exposant in zij n publici tair e uit ingen door hem aangeboden ar tikelen en/ of dienst en noemt, kan hij sl echts di e ar ti kel en
en/ of diensten opgeven di e zow el binnen zijn l ever ingspr ogr amma vall en als die – naar het oor deel van IBIZA Xper ience BV – tot het
exposit iepr ogr amma van de betr effende beur s behor en.
5. Alle gegevens die door mi ddel van gebr ui k van diensten van I BIZA Xper ience BV dan w el door haar geselecteer de der den w or den
gegener eer d t en behoeve van de exposant of gegevens die w or den gegener eer d door exposant al s gevolg van gebr uik door exposant
van deze di ensten mogen door IBIZA Xper ience BV w or den gebr ui kt. I ndien deze gegevens per soonsgegevens i n de zin van de w et
bescher mi ng per soonsgegevens zijn, vr ijw ar en par tijen elkaar over en w eer tegen alle aanspr aken die jegens één der par tijen
mochten w or den i ngestel d w egens schendi ng van w ett elijke bew aar ter mijnen voor per soonsgegevens of schendi ng van het gestel d
bij of kr achtens w et- en r egelgeving aangaande de bescher mi ng van per soonsgegevens als gevolg van gebr uik van per soonsgegevens
door de ander e par tij. Par tijen zull en voldoen aan all e toepasselij ke w et - en r egel gevi ng ten aanzien van bescher ming van
per soonsgegevens.
Ar tikel 8 Standbouw en inr ichting va n de standr uimte
1. De exposant is ver plicht zij n stand op t e (doen) bouw en en in te ( doen) r ichten gedur ende de daar toe aangegeven dagen en
tijdst ippen, met inacht neming van het geen hier omtr ent door de accommodat iever huur der is bepaal d.
2. De exposant kr ij gt de standr uimte ter beschi kki ng zonder standbouw , inr icht ing, meubiler i ng of enige ander e (technische)
voor ziening, tenzij in de over eenkomst van deel name ander s is bepaal d.
3. Bij de inr ichti ng van de standr ui mte di ent de exposant zich t e houden aan het i n deze Algemene Voor w aar den bepaal de, over ige
door IBIZA Xper ience BV uitgevaar di gde (veili gheids-) voor schr iften, de door de accommodatiever huur der uit gevaar digde
voor schr iften en over heids- en br andw eer voor schr iften.
4. Op ver zoek van IBIZA Xper ience BV dienen alle pl annen, ontw er pen en/ of maquet tes voor st ands uit er lijk op het door IBIZA
Xper ience BV aangegeven tijdsti p t er goedkeur ing aan IBIZA Xper ience BV te w or den voor gelegd. Pas nadat de bedoelde
goedkeur i ng is ver kr egen mogen de opbouw w er kzaamheden w or den aangevangen. IBIZA Xper ience BV behoudt zich het r echt voor
haar goedkeur i ng te w eiger en, desnoods zonder opgave van r edenen.
5. De standbouw di ent standaar d 250 cm hoog t e zij n. De st andbouw di ent tw eezij di g tot de volledi ge hoogte te w or den afgew er kt.
6. De plaatsi ng van een achter w and en tw ee zijw anden i s ver pl icht, tenzij de exposant een hoek-, kop-, of eilandstand is toegew ezen.
Hoek-, kop-, en eil andstands dienen al s zodani g te w or den i nger icht. Bij een hoekstand is het pl aatsen van een achter w and en 1

zijw and ver plicht. Bij een kopstand is het plaatsen van een achter w and ver plicht. Bij een eilandstand mag elke gangpadzij de confor m
het bepaalde i n li d 7 w or den dicht gebouw d.
7. Elke gangpadzij de van een st andr ui mt e mag voor maxi maal 50%, met een maxi mum van 5 met er , w or den dichtgebouw d.
8. IBIZA Xper ience BV heeft t er zake van de standbouw het r echt afw ij kende voor schr iften te geven.
9. IBIZA Xper ience BV zal de standr ui mte aangeven mi ddels plaatsaanduidi ngen op de vloer , t er w ijl de st and zelf kan w or den
voor zien van een plaat saandui ding, all es op een door IBIZA Xper ience BV te bepalen pl aat s en w ijze. De exposant is ni et ger echtigd
de plaat saandui dingen t e ver w ijder en, te ver plaat sen of t e w ijzi gen.
10. Indien de inr ichti ng en/ of opbouw van de standr ui mte, naar het oor deel van I BIZA Xper i ence BV niet t ijdi g vóór het ei nde van de
opbouw per iode ger eed dr eigt te komen, kan IBIZA Xper ience BV voor r ekening en r isico van de exposant al die voor zieningen
tr effen di e zij nodig acht.

Ar tikel 9 Te exposer en ar tikelen
1. De exposant is ver plicht t ijdens de gehele duur en gedur ende de openingstij den van de beur s de standr uimte met een voldoende
assor ti ment ar t ikelen en met voldoende per soneel bezet te houden.
2. De exposant is ni et ger echt igd i n de standr uimte ander e ar tikelen te exposer en of ander szi ns aan te pr ijzen, dan die ver mel d zijn
in de over eenkomst van deelname en/ of tot het exposi tiepr ogr amma van de beur s behor en.
3. De goeder en van de exposant zij n en blijven gedur ende de gehele per i ode van de beur s, i nclusief de opbouw - en afbr aakper iode,
voor zijn ei gen r ekeni ng en r isico. IBIZA Xper ience BV sl uit ieder e aanspr akelijkhei d uit ter zake van schade aan, ver lies of diefstal
van goeder en van de exposant.
4. IBIZA Xper ience BV onthoudt zich van ieder e i nmengi ng met betr ekki ng tot geschill en, w aar onder geschill en over int ellectuele
eigendomsr echt en, tussen exposanten.
5. Onver minder d het bepaalde i n li d 4 is de exposant, met het oog op het w elslagen van de beur s, niet ger echti gd ar ti kelen te
exposer en of gebr uik te maken van een bepaal de naams- of mer kaandui ding, i ndien daar mee i nbr euk w or dt gemaakt op de r echten
van der den.
6. Indien IBIZA Xper ience BV dit ver zoekt, dient de exposant aan te tonen, dat hij ger echti gd is de betr effende ar ti kelen t e exposer en
of de betr effende naams- of mer kaandui di ng te gebr uiken. I ndien hi er ui t blij kt, dat de exposant handelt in str ij d met het i n het vor ige
lid bepaalde, of i ndi en de exposant niet aan het ver zoek van I BIZA Xper i ence BV kan voldoen, is I BIZA Xper ience BV ger echt igd de
betr effende ar t ikel en voor r ekeni ng en r isico van de exposant te (doen) ver w ijder en en alle over ige maatr egelen t e tr effen di e zij
noodzakelijk acht. Al sdan kan de exposant j egens IBIZA Xper i ence BV geen enkele aanspr aak maken op ver goedi ng van gemaakt e
kosten of geleden schade.
7. Over ige exposanten kunnen aan het i n li d 4, 5 en 6 bepaal de jegens I BIZA Xper ience BV geen r echten ontlenen.

Ar tikel 10 Gebr uik va n de standr uimte
1. De exposant is ni et ger echt igd:
a)
de standr ui mt e geheel of ten del e aan der den i n gebr ui k af te st aan of de r ui mte te (doen) gebr uiken voor een ander doel
dan i n de over eenkomst van deelname is omschr even;
b)
een zodanig gebr ui k van de standr ui mt e t e maken, dat ander e exposant en of bezoeker s daar door schade en/ of hinder
onder vinden i n de vor m van gelui dsover last, belemmer i ng van toe- of door gangen, belemmer ing van lichtval of uitzicht, of
over last i n eni ge ander e vor m, een en ander ter beoor deli ng van IBIZA Xper ience BV;
c)
in of bij de standr uimte gebr uik te maken van open, str omend, spr oei end en/ of ver neveld w ater voor het demonstr er en
van zij n ar tikelen, tenzij met uitdr ukkelijke schr iftelij ke toestemmi ng van IBIZA Xper ience BV en de
accommodatiever huur der . De exposant di ent alle ter zake gegeven aanw ijzingen str i kt na te l even;
d)
in of bij de standr uimte gebr uik te maken van appar aten, toestellen, kachels, haar den en der gelij ke met open vuur , tenzij
expliciet door IBIZA Xper ience BV toegest aan of t er beschikki ng gestel d;
e)
gevaar lij ke stoffen en/ of goeder en, w aar onder l icht ontvlambar e stoffen, gassen of chemische bestr ijdingsmiddelen of
r adioactieve goeder en, te gebr uiken of deze op te slaan in of bij zijn st andr ui mte;
f)
buiten of boven de standr ui mte goeder en, meubil air , uithangbor den of r eclamemater iaal i n de r uimste zin te pl aatsen of
aan te br engen;
g)
buiten de standr ui mte flyer s of ander r eclamemat er iaal uit te r eiken of aan te bieden;
h)
fotogr afische, fil m- of vi deo-opnamen te maken van ander e object en dan de eigen standr uimte, w el k r echt ui tsluitend aan
IBIZA Xper ience BV is voor behouden.
i)
entr eegel den of een ander soor tige ver goedi ng te vr agen van bezoeker s voor het bezoeken van de standr ui mt e of het
daar i n bijw onen van demonstr at ies, pr esent ati es en der gelijke;
j)
in of r ond zijn stand activi teit en te ont plooien die, naar het oor deel van IBIZA Xper ience BV, schadelij k kunnen zijn voor
de beur s in haar algemeenhei d, zoal s activitei ten die beledigend kunnen zijn voor bepaal de (gr oepen) mensen, activi tei ten

die indr uisen tegen de w et, openbar e or de en goede zeden, en activi teit en die ander szins het i mago van de beur s schade
toe kunnen br engen;
k)
tijdens de beur s enig ar ti kel aan een bezoeker , tegen gelijktijdi ge of nagenoeg gel ijkt ijdi ge afgifte van het ver kochte goed,
te ver kopen, tenzij dir ecte ver koop gezi en het kar akt er van de beur s gebr uikel ijk is,
l)
onder de bezoeker s van de beur s een enquête te ( doen) houden, tenzij zulks schr ift elijk en expliciet door IBIZA Xper ience
BV is toegest aan.
2. De exposant di ent zelf zor g t e dr agen voor het toezicht op zij n standr uimte en de daar in aanw ezi ge goeder en, tenzij door de
accommodatiever huur der ter zake bi ndende voor schr iften zijn ui tgevaar digd.
Ar tikel 11 Cater ing
1. Tenzij schr iftelij k ander s i s over eengekomen is de cater i ng tijdens de beur s uit slui tend voor behouden aan de
accommodatiever huur der dan w el een door de accommodatiever huur der ingeschakel de der de.
2. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/ of genotsmiddelen te ver kopen of gr at is te ver str ekken, tenzij op nader
over een t e komen voor w aar den door de accommodat iever huur der dan w el door de accommodati ever huur der ingeschakel de der de
voor af schr iftelijke ontheffing i s ver leend. Als uitzonder i ng op het hier voor gaande geldt dat het ver str ekken van klei ne consumpties
aan bezoeker s van de standr uimte door de exposant w el is toegestaan.
Ar tikel 12 Ver gunningen en ontheffingen
De exposant i s ver pl icht zelf zor g te dr agen voor het aanvr agen van all e ter zake van zijn beur sdeelname eventueel benodigde
ver gunni ngen en ont heffi ngen.
Ar tikel 13 Aan- en afvoer van goeder en
1. Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openi ngstij den van de beur s goeder en aan of af te voer en.
2. De exposant dr aagt zelf zor g voor het ver voer , de aankomst en inontvangst neming van zijn of ten behoeve van zijn deelname
aangevoer de goeder en. I BIZA Xper i ence BV neemt geen goeder en van de exposant i n ontvangst, noch is zij daar voor op eniger l ei
w ijze aanspr akelijk.
Ar tikel 14 Schoonmaak
De exposant i s ver pl icht tijdens de beur s voor het schoonmaken van zij n standr ui mt e zor g te dr agen. IBIZA Xper ience BV dr aagt zor g
voor de schoonmaak van de over ige r ui mt es, zoals de gangpaden.
Ar tikel 15 Afvalver wijder ing
1. De exposant di ent zor g te dr agen voor de ver w ijder i ng van al zijn afval confor m de door de accommodatiever huur der gest elde
voor schr iften.
2. IBIZA Xper ience BV is ger echtigd de kosten van het ver w ij der en en afvoer en van door de exposant achter gelaten afval bij hem i n
r ekening t e br engen.
Ar tikel 16 Afbr aak
1. De exposant is ver plicht bi nnen de daar voor gest elde ter mij nen zij n standbouw af te br eken, de standr ui mte te ontr ui men en deze
leeg en schoon op te lever en, met inacht neming van het geen hier omtr ent door de accommodatiever huur der i s bepaald.
2. De exposant is ver plicht de standr ui mt e i n de oor spr onkelij ke staat t er ug t e br engen. Event uele beschadigi ngen aan goeder en van
IBIZA Xper ience BV en/ of de accommodatiever huur der komen voor r ekeni ng van de exposant.
3. Achter gebleven goeder en, w aar onder begr epen afval, w or den voor r ekening en r i sico van de exposant ver w ijder d.
4. Het geen i n dit ar ti kel is bepaald ten aanzien van de afbr aak van de st andbouw is ni et van toepassi ng indien de standbouw
begr epen is i n een door de exposant afgenomen standbouw pakketten.
Ar tikel 17 Intellectuele eigendomsr echten
1. IBIZA Xper ience BV is r echthebbende op de intellect uele ei gendomsr echten ger elateer d aan de beur s, w aar onder tenmi nste
begr epen de (mer k)naam, logo(‘s) en het beur sbeel d.
2. IBIZA Xper ience BV kan de exposant het r echt ver lenen de (mer k)naam, logo(‘s) en/ of het beur sbeeld te gebr uiken voor
pr omotionele doelei nden. Alsdan zal de exposant deze mer ken en/ of afbeeldingen slechts gebr uiken op de w ijze w aar op deze door
IBIZA Xper ience BV ter beschikking zijn gestel d. Het is de exposant der halve niet toegestaan de mer ken en/ of afbeel di ngen voor
ander e doel ei nden te gebr uiken dan ter pr omot ie van de beur s, of ze op eni ge w ijze te ver vor men.
3. Bij over tr edi ng van het i n li d 2 bepaal de, is de exposant ver pl icht op eer ste ver zoek van IBIZA Xper ience BV het gebr uik van het
betr effende mer k of de afbeelding t e staken.
Ar tikel 18 Over ige voor schr iften en afwijkingen van de Algem ene Voor waar den
1. IBIZA Xper ience BV is in het kader van een goed ver loop van de beur s ger echt igd aanvull ende (veil ighei ds-) voor schr iften t e
geven.
2. De exposant is ver plicht de i n l id 1 bedoel de en voor ts alle door de accommodatiever huur der ui tgevaar di gde voor schr iften en
over heidsvoor schr iften (w aar onder br andw eer voor schr iften) sti pt na t e leven en op te volgen.

3. Bij str ijdighei d t ussen deze Algemene Voor w aar den en eni g ander voor schr ift gegeven door IBIZA Xper ience BV, de
accommodatiever huur der of van over hei dsw ege, dient de exposant contact op te nemen met IBIZA Xper ience BV. I BIZA Xper i ence
BV zal alsdan bepal en w elk voor schr ift in het specifi eke geval pr evaleer t.
4. Indien bepal ingen van deze Al gemene Voor w aar den str ijden met de voor w aar den die zijn gevoegd bij het bindend
inschr ijffor muli er , pr evaler en de voor w aar den bij het inschr ijffor mul ier .
Ar tikel 19 Aanspr akelijkheid
1. Het in deze Algemene Voor w aar den bepaalde is van over eenkomstige toepassi ng op de door de exposant ter zake van zij n
beur sdeel name ingeschakel de der den, zoals standbouw er s en l ever anci er s, alsmede op eventuele mede-exposanten van de
exposant.
2. De exposant st aat j egens IBIZA Xper i ence BV en de accommodati ever huur der i n voor , en blijft te allen tij de hoofdelij k
aanspr akelijk voor de nakomi ng van de bepali ngen ui t deze Al gemene Voor w aar den en alle over ige voor schr iften, zoals bedoeld in
ar tikel 18.
3. Indien de exposant enige bepali ng ui t deze Al gemene Voor w aar den, of enig ander gegeven voor schr ift als bedoeld in ar ti kel 18
niet, ni et tijdi g of niet behoor lijk nakomt, is IBIZA Xper ience BV ger echt i gd alle maatr egelen te tr effen die zij nodi g acht, w aar onder ,
maar ni et beper kt tot:
a)
het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beur s;
b)
de standr ui mt e van de exposant te slui ten en/ of hier uit voor r ekeni ng en r isico van de exposant bepaal de goeder en te
ver w ijder en en op te slaan, af te voer en en/ of te ver nietigen;
c)
de exposant deelname aan volgende beur zen t e ontzeggen; een en ander onver mi nder d de ver plicht ing van de exposant
tot bet ali ng van de volledige deel namekosten en al le over ige ver schuldi gde kost en.

4. De exposant is aanspr akel ijk voor alle (in-) dir ecte schade die I BIZA Xper ience BV lijdt t en gevolge van een aan de exposant toe te
r ekenen tekor tkomi ng, w aar onder het niet, niet behoor lijk of niet tijdig naleven van eni ge bepali ng uit deze Algemene Voor w aar den
en/ of over i ge voor schr iften zoal s bedoeld i n ar t ikel 18, te ver goeden. De exposant vr ijw aar t I BIZA Xper i ence BV ter zake voor
aanspr aken van der den, w aar onder de accommodatiever huur der .
5. De exposant di ent zich ter zake van zij n deel name aan de beur s afdoende te ver zeker en.
6. IBIZA Xper ience BV is ni et aanspr akelij k voor eni ger lei schade, dir ect of indir ect geleden door de exposant, diens per soneel of
bezoeker s – gevolgschade, bedr ijfsschade en schade door diefstal, ver ni eling of w el ke oor zaak dan ook i nbegr epen – tenzij haar ter
zake opzet of gr ove nalatighei d kan w or den ver w eten.
7. IBIZA Xper ience BV is ni et aanspr akelij k voor eni ger lei schade, dir ect of indir ect geleden door de exposant, diens per soneel of
bezoeker s, ontstaan door dat de voor schr iften uit deze Algemene Voor w aar den en de voor schr iften als bedoel d i n ar tikel 18 niet, niet
tijdi g of niet jui st zijn opgevolgd.
8. IBIZA Xper ience BV is ni et aanspr akelij k voor door de exposant gel eden (i n-)dir ect e schade, di e het gevolg i s van niet nakoming
van eni ge ver plichti ng die voor tvloeit uit een t ussen de exposant en een der de (w aar onder de accommodatiever schaffer ) gesloten
over eenkomst ter zake van de lever i ng van di ensten i n ver band met de beur sdeel name van de exposant.
Ar tikel 20 Wijzigingen en geschillen
1. IBIZA Xper ience BV behoudt zich het r echt voor deze Algemene Voor w aar den gedur ende de loopt ijd van de over eenkomst van
deel name te w ijzi gen. Van een der gelij ke w ijzigi ng zal aan de exposant schr iftelijk mededel ing w or den gedaan.
2. In gevall en w aar in deze Al gemene Voor w aar den niet voor zien, besli st IBIZA Xper ience BV.
3. Alle geschi llen die ontst aan tussen IBIZA Xper ience BV en een exposant naar aanlei di ng van de over eenkomst van deel name, deze
Algemene Voor w aar den of eni ge nader e over eenkomst naar aanleidi ng daar van t ussen par tij en gesloten, zull en w or den besl echt
naar het Neder landse r echt door de bevoegde r echt er te Amster dam.
4. De Neder landse t ekst van de over eenkomst van deelname, deze Algemene Voor w aar den of enige nader e over eenkomst naar
aanleidi ng daar van tussen par tijen
gesloten, i s beslissend.

