Dé Vakbeurs Mondhygiëne van Nederland, zaterdag 14 april 2018,
Congrescentrum 1931 te ‘s-Hertogenbosch

Algemene Voorwaarden
Beurs, Datum en Locatie
De 6e Vakbeurs Mondhygiëne van Nederland,
zaterdag 14 april 2018 in het Congrescentrum
1931 te ‘s-Hertogenbosch.
Op– en Afbouw
De op- en afbouw tijden worden nader met u
gecommuniceerd. De deelnemer dient na de
beurs de standruimte weer in oorspronkelijke
staat terug te brengen. Eventueel
beschadigingen zijn voor rekening deelnemer.
De goederen van de deelnemer die na de
afbouwtijd nog in het beursgebouw bevinden,
kunnen voor rekening en risico van de
deelnemer worden opgeslagen of vernietigd.
Standoplevering
De organisatie zal een kale standoppervlakte
inclusief tafel, 2 stoelen, vloerbedekking en
elektra opleveren.
Aanmelding
Congress Care behoudt zich het recht voor
aanmeldingen voor deelneming te weigeren.
Huur
De huur voor standoppervlakte bedraagt
EUR 150,00 (excl. BTW) per vierkante meter.
Minimale afname is 6 vierkante meter.
Betaling
De deelnemer dient het op de factuur vermelde
bedrag voor 1 maart 2018 te voldoen. Indien na
deze datum is ingeschreven dient het volledige
bedrag voldaan te zijn voor aanvang vakbeurs
om u te garanderen van een plaats.
Annulering
Bij annulering gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden:
-50% annuleringskosten na ondertekening
van het inschrijfformulier
-100% annuleringskosten bij annulering
ná 5 januari 2018
Onderverhuur
Het is de deelnemer verboden de door hem
gehuurde ruimte onder te verhuren, af te staan
of te ruilen met een ander. Dit dient altijd in
overleg te gaan met Congress Care. Het is niet
toegestaan andere artikelen of diensten te
exposeren dan vermeld op het inschrijfformulier.

Wijzigingen
De organisatoren behouden zich te allen tijde
het recht wegens bijzondere omstandigheden
datum, tijd of standruimte te wijzigen. Deze
wijzigingen geven niet het recht aan deelnemer
om inschrijving te annuleren.
Deelnemerskaarten
Per inschrijving voor deelname wordt er een
aantal deelnemerskaarten gratis verstrekt. Deze
geven gedurende de beurs gratis toegang.
Aantal deelnemerskaarten is afhankelijk van de
grootte van de standruimte.
6m2 geeft recht op 2 deelnemerskaarten
12m2 geeft recht op 4 deelnemerskaarten
16m2 geeft recht op 5 deelnemerskaarten
Entreebewijzen
Het is mogelijk voor deelnemers om
toegangsbewijzen tegen een gereduceerd tarief
van EUR 15,00 per stuk te bestellen voor
relaties. Dit is alleen mogelijk in combinatie met
afname standruimte.
Expositie
De organisatoren zijn gerechtigd foto– en
filmopname te maken van de beurs, stands en
personen voor marketingdoeleinden van de
organisatoren.
Gebruik Standruimte
De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van
organisatoren, brandweer of andere autoriteiten
met betrekking op het gebruik van de
standruimte stipt op te volgen.
Goederen
Goederen van de deelnemer bevinden zich in
het beursgebouw voor rekening en risico van de
deelnemer. De organisatoren zijn niet
aansprakelijk voor schade, direct of indirect,
geleden door deelnemer, diens personeel,
personen in opdracht van deelnemer werkzaam
dan wel door diens bezoekers.

