Algemene voorwaarden DRT Events
Algemene voorwaarden voor beurzen georganiseerd door DRT Events, gevestigd te Groningen.

ARTIKEL 1. Data en tijden beurs
1.
2.

3.
4.

De data en tijden voor de beurs staan vermeld in de informatiemap, brochure en op de desbetreffende site.
DRT Events behoudt zich het recht voor op grond van omstandigheden die zij ten tijde van de inschrijving niet kende en niet behoorde te kennen,
de in de bepalingen en deelnemingsvoorwaarden genoemde data en tijden van de beurs te wijzigen ofwel de beurs geen doorgang te laten vinden,
zonder dat in die gevallen deelnemers, onverschillig of hun reeds dan ruimte mocht zijn toegewezen, aanspraken kunnen doen gelden tegen DRT
Events op vergoeding van enigerlei schade, in welke vorm of uit welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan. In geval van wijziging van data of
geen doorgang vinden van de expositie op grond van dit artikellid is de deelnemer wel de huur verschuldigd.
Wijzigingen van data en tijden, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, geven de deelnemer niet het recht zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk terug te
nemen.
Vindt de beurs geen doorgang om een andere dan in een in lid 2 van dit artikel genoemde reden, dan worden de inschrijvingen en eventueel reeds
geschiede vaststellingen van standruimte als vervallen beschouwd en zullen de door de deelnemers gedane betalingen ter zake van de standhuur
worden gerestitueerd, onder aftrek van de reeds voor DRT Events ontstane kosten met betrekking tot de beurs, die naar evenredigheid op basis
van de standruimte waarvoor werd ingeschreven over de deelnemers wordt omgeslagen. DRT Events is over te restitueren bedragen geen rente
verschuldigd.

ARTIKEL 2. Overeenkomst/inschrijving
1.
2.
3.
4.

Elke overeenkomst wordt door DRT Events aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de deelnemer – uitsluitend ter beoordeling van DRT
Events – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
DRT Events is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de deelnemer zekerheid te eisen dat
zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst voldaan zal worden.
De deelnemer is gehouden DRT Events tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst.
DRT Events is na overleg met het ter plaatse bevoegde gezag gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst wegens gegronde vrees voor
verstoring van de openbare orde (buitengerechtelijk) te ontbinden. Indien DRT Events van deze bevoegdheid gebruik maakt zal DRT Events tot
geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

ARTIKEL 3. Grenzen standruimte
1.
2.
3.
4.
5.

DRT Events wijst de standruimte toe waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemer. De uiteindelijke
beslissing over de indeling van de stands berust bij DRT Events.
Diepte en breedte van de gehuurde grondoppervlakte wordt door DRT Events aangegeven, evenals de bouwhoogte. Afwijking hiervan kan alleen
geschieden met schriftelijke toestemming van DRT Events.
De hoogte van de schotten, waarmee de stand van de andere stands wordt afgescheiden, moet maximaal 2.50 meter hoog zijn. DRT Events kan
hieraan ontheffing verlenen onder de voorwaarde dat de achterzijde van het schot zodanig wordt afgewerkt, dat de aangrenzende stand(s) op
generlei wijze hinder ondervindt. De deelnemers dienen hun stands schoon te houden en schoon op te leveren.
De deelnemer mag met zijn expositie of reclamemateriaal niet hinderlijk zijn voor andere deelnemers, dit ter goedkeuring van de organisatie.
Alleen in de gehuurde ruimte mag reclamemateriaal worden uitgereikt.

ARTIKEL 4. Aanvaarding van deelnemers
1.
2.

DRT Events heeft het recht, desnoods zonder opgave van redenen, de aanvraag tot deelneming af te wijzen. Een aanvraag tot deelneming
geschiedt middels inzending door de deelnemer van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier van DRT Events.
Eerst wanneer de deelnemer een bevestiging betreffende plaats en huur heeft ontvangen en aan de betalingsvoorwaarden zoals in deze algemene
voorwaarden zijn bepaald is voldaan, wordt de deelnemer als zodanig erkend.

ARTIKEL 5. Inrichting van de stands
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Er mag niet gestart worden met de opbouw van de stand van de deelnemer als het totaal te betalen bedrag niet voor de eerste opbouwdag van de
beurs op rekening van DRT Events staat, tenzij anders is overeengekomen met DRT Events.
De deelnemer dient zich te houden aan de in de locatie geldende brandweervoorschriften en is verplicht de stand zodanig in te richten of te laten
inrichten dat de veiligheid van het publiek en de gebouwen en/of hallen in de meest ruime zin gewaarborgd is. De deelnemer vrijwaart DRT Events.
De deelnemer heeft voor de opbouw van hun stands de beschikking over de hun toegewezen ruimten tijdens de door DRT Events te bepalen en in
de brochure vermelde tijden.
De inrichting van de gehuurde standruimte moet geschieden in overleg met DRT Events of met degene die met het doorlopende toezicht op het
gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt is belast.
DRT Events bepaalt in haar voorwaarden wanneer de aanvoertransporten en inrichtingswerkzaamheden uiterlijk beëindigd moeten zijn.
Gedurende de beurs mag geen emballage of transportmateriaal op voor het publiek toegankelijke plaatsen aanwezig zijn.
Het gebruik van brandgevaarlijk en/of minderwaardig decoratie en/of aankledingmateriaal is verboden. Eén en ander ter uitslui tende beoordeling
van DRT Events.
Stands dienen voorzien te zijn van vloerbedekking.
Indien aarde, zand of andere vochtige artikelen worden verwerkt in de standaankleding, dient ter bescherming van de vloer landbouwplastic te
worden aangebracht.
De deelnemers zijn gehouden, de door DRT Events te geven voorschriften en richtlijnen ten aanzien van de standopbouw en inrichting nauwkeurig
op te volgen.

ARTIKEL 6. Gebruik van de stands
1.
2.
3.
4.

De deelnemer is verplicht de door hem gehuurde standruimte met artikelen en bedienend personeel bezet te houden gedurende de tijden, dat de
beurs voor het publiek toegankelijk is.
Het is niet toegestaan om voor de sluitingstijd van de beurs te beginnen met het afbouwen van de stand.
De deelnemer is vrij in de door hem gehuurde ruimte de bezoekers van de beurs al dan niet toe te laten.
De directie of het personeel van DRT Events hebben echter te allen tijde toegang.

ARTIKEL 7. Ontruiming van de stands
1.
2.

Aan de deelnemer wordt na de sluiting van de beurs gedurende een door DRT Events te bepalen termijn gelegenheid gegeven tot ontruiming van
de door hem gehuurde standruimte. De informatie betreffende de afbouwtijden en afbouwdag(en) worden voor de eerste beursdag aan de
deelnemers bekend gemaakt.
De ontruiming van de gehuurde standruimte moet geschieden in overleg met DRT Events of met degene die met het doorlopende toezicht op het
gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt is belast. Aan de aanwijzingen door DRT Events of diens gemachtigde gedurende het gebruik
gegeven, moeten de deelnemer en al diegenen die door hem in het gehuurde zijn toegelaten, gevolg geven.
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3.
4.
5.
6.

Aan het einde van de huurperiode behoort het gehuurde schoon en volledig ontruimd te worden opgeleverd, tenzij
anders overeengekomen.
De deelnemer is gehouden de door hem gehuurde ruimte na gebruik achter te laten in dezelfde staat als deze door DRT Events aan hem ter
beschikking is gesteld.
Indien de deelnemer in gebreke blijft met de algehele ontruiming binnen de gestelde termijnen, is DRT Events zonder nadere aanmaning of
ingebrekestelling gerechtigd alle in, op of bij de beursgebouwen en terreinen nog aanwezige goederen, materialen en/of emballage van de
deelnemer te (doen) verwijderen en op te slaan, op kosten en voor risico van de deelnemer.
Bovendien is DRT Events in deze omstandigheden gerechtigd -zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling- de door de deelnemer gehuurde
ruimte in de oorspronkelijke staat te doen terugbrengen, op door haar te bepalen wijze, zonder dat de deelnemer recht kan doen gelden op
vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden. Door DRT Events te maken kosten in deze zijn voor
rekening van de deelnemer.

ARTIKEL 8. Technische voorzieningen in de stands
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De binnen de gehuurde ruimte voor de aanleg van gas, elektriciteit en water te verrichten werkzaamheden, kunnen indien en voor zover deze door
DRT Events zijn goedgekeurd, in opdracht en voor rekening van de deelnemer worden uitgevoerd door installateurs ingehuurd door DRT Events.
DRT Events behoudt het toezicht op de door de installateurs uit te voeren werkzaamheden en behoudt zich het recht voor de deelnemer en/of de
door hem gekozen installateurs de door haar nodig geachte aanwijzingen te geven, waarvan niet mag worden afgeweken. Aanwijzingen en/of
toezicht van en/of namens DRT Events ontslaat de deelnemer op geen enkele wijze van zijn verantwoordelijkheid voor de in zijn opdracht verrichte
werkzaamheden.
De aansluitingen van de binnen de gehuurde ruimten gemaakte installaties aan de leidingen en/of kabelnetten van de betreffende
beurshal/beurslocatie mogen uitsluitend door installateurs van betreffende beurslocatie tot stand gebracht.
DRT Events is gerechtigd de in het vorige lid bedoeld aansluitingen niet te maken of reeds bestaande te verbreken, indien de deelnemer of zijn
lasthebbers naar haar oordeel de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aanwijzingen niet opvolgen, of in gebreke zijn t.a.v. enige op hen
rustende verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden.
DRT Events aanvaardt tegenover de deelnemers ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit, gas en water geen verdere
aansprakelijkheid dan door de betrokken leveringsbedrijven jegens DRT Events wordt aanvaard.
De deelnemer is verplicht de voorschriften van de beurslocatie en van de leveringsbedrijven ter zake van het gebruik van elektriciteit, gas en water
in acht te nemen. Overtreding heeft afsluiting ten gevolge, zonder dat de deelnemer recht kan doen gelden op schadevergoeding.
Aansluitingskasten, -putten en -rails ten behoeve van elektriciteitsaansluitingen, alsmede aansluitpunten en -kranen ten behoeve van
wateraansluitingen alsmede aansluitkasten ten behoeve van telefoonaansluitingen, dienen te allen tijde bereikbaar te zijn. Ditzelfde geldt ook voor
brandkranen en brandhaspels maar deze dienen bovendien vanaf het looppad duidelijk zichtbaar te zijn.
De deelnemer is te allen tijde verplicht voorschriften of aanwijzingen van de plaatselijke brandweer onverwijld op te volgen of uit te voeren.
Bij niet opvolging van een door of namens DRT Events en/of brandweer gegeven aanwijzingen kunnen deze op kosten van de deelnemer worden
getroffen.

ARTIKEL 9. Programmaboekje, vermelding deelnemerslijst op website
1.
2.
3.

4.

Iedere deelnemer wordt vermeld in het programmaboekje van betreffende beurs en tevens vermeld in de deelnemerslijst die gepubliceerd wordt
op de website van de betreffende beurs, door DRT Events samengesteld, samengesteld naar de gegevens, door de deelnemers op het
inschrijvingsformulier vermeld.
DRT Events bepaalt de wijze waarop de vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor, indien zulks naar haar mening nodig
blijkt, vermelding achterwege te laten en/of de gegevens van de deelnemers te bekorten.
DRT Events stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen, welke in het programmaboekje of op de website
mochten voorkomen, noch aanvaardt zij jegens derden aansprakelijkheid wegens opname van onjuiste gegevens van deelnemers in het
programmaboekje of op de website, hetgeen uitsluitend ter vrije beoordeling van DRT Events staat. De deelnemer vrijwaart DRT Events voor
eventuele aanspraken van derden wegens opgave van onjuistheden.
De deelnemers mogen voor vermelding in de catalogus slechts die artikelen opgeven die zij werkelijk op de beurs zullen exposeren.

ARTIKEL 10. Toegang deelnemers tijdens beursdagen (incl. op- en afbouw)
1.
2.

3.
4.
5.

Deelnemers dienen zich vóór het opbouwen te melden bij de stand/kantoor/medewerker van DRT Events. Deelnemer ontvangt dan de
bandjes/kaarten/badges die nodig zijn bij de opbouw van de beurs en tijdens de beursdagen.
De deelnemer ontvangt voor zichzelf en een aantal van zijn vaste personeelsleden gratis deelnemersbandjes, -kaarten of badges. Deze
deelnemersbandjes, -kaarten of badges dienen als bewijs van toegang tot de beurs, zowel in de periode dat de beurs voor het publiek geopend is,
als gedurende de tijden ná de beurs, benodigd voor het opruimen. De deelnemersbandjes, -kaarten of badges worden tijdens de opbouwdagen van
de beurs verstrekt aan de deelnemers.
Tijdens de opbouwdagen dienen speciale opbouw bandjes, -kaarten of badges gebruikt, deze worden tijdens de opbouwdagen verstrekt.
De betreffende bandjes, -kaarten of badges dienen duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
Het aantal deelnemersbandjes, -kaarten of badges dat aan de deelnemer versterkt worden, wordt door DRT Events afhankelijk gesteld van de
grootte van de gehuurde ruimte en in overleg met de deelnemer.

ARTIKEL 11. Ruil of onderhuur
1.
2.
3.

Het is de deelnemer verboden de gehuurde standruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden, die al dan niet aan de beurs
deelnemen. Ook ruilen of weggeven van standruimte is niet toegestaan. Alleen na indienen van een schriftelijk verzoek, ter goedkeuring bij de
organisatie, kan hieraan ontheffing worden verleend.
Het is de deelnemer verboden in de door hem gehuurde ruimte ten behoeve van derden producten ten toon te stellen, deze ten verkoop aan te
bieden, te verkopen of daarvoor reclame te maken, in welke vorm ook.
Onverminderd het hierna te noemen recht van DRT Events om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan, verbeurt de deelnemer aan
de DRT Events bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen een direct opeisbare boete van € 2.500,- per keer en € 500,- per dagdeel
dat de overtreding voortduurt.

ARTIKEL 12. Verbodsbepalingen

Het is de deelnemer en zijn personeel verboden:
1.
Prijscouranten, circulaires, reclamebiljetten enz. buiten gehuurde ruimte uit te reiken.
2.
Biljetten of ander reclamemateriaal in of buiten zijn stand aan te brengen aan kolommen, wanden, muren, draagspanten e.d. van het
beursgebouw.
3.
Tekeningen, reproducties of fotografische opnamen te maken buiten de gehuurde ruimte, tenzij met schriftelijke toestemming van DRT Events.
DRT Events behoudt zich het recht voor fotografische opnamen, tekeningen enz. te maken van gedeelten van de beurs, en deze voor
beursdoeleinden te gebruiken.
4.
Zodanig gebruik te maken van de gehuurde ruimte, dat daardoor voor andere deelnemers of voor bezoekers, hinderlijk geraas, belemmering van
toe- en/of doorgang, lichtval, uitzicht of ander hinder gevaar of schade kan ontstaan, een en ander ter uitsluitende beoordeling van DRT Events.
5.
Het gesproken woord door luidsprekers of anderszins te versterken of muziek ten gehore te brengen of ten gehore te doen brengen, anders dan
met schriftelijke toestemming van DRT Events.
6.
Projectie- of filmapparaten op te stellen of te gebruiken, anders dan na goedkeuring door DRT Events.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

In of op de gehuurde ruimte licht ontvlambare stoffen te houden, vuur te maken of kachels te doen branden, of licht ontvlambare emballage te
bewaren, zonder voorafgaande toestemming van DRT Events.
Storende reclame te voeren, een en ander ter beoordeling van DRT Events.
Vóór, tijdens en na het open zijn van de beurs voor het publiek alcoholhoudende dranken in gebouwen of op de
terreinen te schenken of te gebruiken, anders dan in de daartoe bestemde restaurants of buffetten, tenzij hiervan bij
bepaling op het inschrijfformulier vermeld, mag worden afgeweken.
Voor het bijwonen van demonstraties entreegeld of vergoeding te vragen.
Misleidende verkoop- of demonstratiecontracten aan het publiek ter ondertekening voor te leggen, een en ander ter
beoordeling van DRT Events.
Onderdelen en toebehoren van tentoongestelde goederen binnen het beursgebouw of op de daarbij behorende terreinen
te verwisselen of te doen verwisselen
Tijdens de duur van de beurs goederen van zijn stand te verwijderen.
Vloeren, wanden of daken van het beursgebouw open te breken of te beschadigen.
Activiteiten te ontplooien, waardoor het oordeel van DRT Events schade wordt veroorzaakt of afbreuk wordt gedaan aan de beurs als collectieve
manifestatie, ook als deze activiteiten niet gericht zijn tegen de beurs als zodanig, doch zich richten tegen één of meer deelnemers of groepen
daarvan, een en ander voor zover deze activiteiten niet kunnen worden aangemerkt als gebruikelijk in onderlinge concurrentieverhoudingen.
Onverminderd het hierna te noemen recht van DRT Events om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan, verbeurt de deelnemer aan
DRT Events bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen een direct opeisbare boete van € 2.500 ,- per keer en € 500,- per dagdeel
dat de overtreding voortduurt.

ARTIKEL 13. Ordehandhaving
1.
2.
3.

DRT Events en de andere personen welke door de organisatie met de zorg voor en handhaving van de orde in de expositieruimte en de daartoe
behorende gebouwen en/of hallen behouden zich het recht een ieder zonder opgaaf van redenen de toegang tot het gehuurde en de beursterreinen
en -gebouwen te ontzeggen.
In verband met de handhaving van de orde regelt en beperkt DRT Events zo nodig, de openstelling voor het publiek en stelt de toegangsprijzen
vast.
De deelnemer en zijn personeel zijn gehouden zich te gedragen overeenkomstig de door of namens DRT Events bepaalde aanwijzingen.

ARTIKEL 14. Ontbinding huurovereenkomst
1.

2.

DRT Events is bevoegd te verklaren dat zij de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden beschouwt zonder dat daarvoor enige voorafgaande
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, in het geval een deelnemer, zijn personeel, personen die voor de deelnemer of in zijn
opdracht werkzaam zijn en houders van aan de deelnemers verstrekte deelnemersbandjes, -badges of -kaarten en/of doorlopende
toegangsbewijzen, in strijd handelt/handelen met enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
In geval van handelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel door één van de daar genoemde personen, is DRT Events bevoegd om in plaats van of
tezamen met ontbinding van de overeenkomst één of meer van de navolgende voorzieningen en maatregelen, op kosten van de deelnemer, te
treffen:

Intrekken van de aan hem verstrekte deelnemersbandjes, -badges of -kaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen in te trekken en de
betrokkene(n) de toegang tot de expositie te ontzeggen;

Het uitsluiten van de stand van betreffende deelnemer of geheel of gedeeltelijk te (doen) ontruimen en over de vrijgekomen of niet-bezette
ruimte te beschikken;

De tentoongestelde goederen, zomede al hetgeen door de deelnemer is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden en op te slaan, een
en ander op kosten en voor risico van de deelnemer, zonder dat deze recht kan doen gelden op enige restitutie van reeds betaalde bedragen
of op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden en onverminderd de door hem jegens DRT
Events aangegane verplichtingen;

Het uitsluiten van de betrokken deelnemer van deelneming aan andere te organiseren beurzen.

ARTIKEL 15. Betaling, rente, kosten en opschorting
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Alle betalingen dienen te geschieden door storting op de rekening van DRT Events of door een automatische incasso. Het totaal te betalen bedrag
voor huur standruimte en faciliteiten dient voor aanvang van de eerste opbouwdag op de rekening van DRT Events te zijn bijgeschreven. De
huurprijs moet door de deelnemer zonder enig beroep op schuldvergelijking of compensatie worden betaald.
Indien de betaling door storting op de rekening van DRT Events plaatsvindt, dient het totaal te betalen bedrag uiterlijk 4 weken voor de eerste
opbouwdag van de beurs op de rekening van DRT Events te zijn bijgeschreven.
Bij betaling per automatische incasso wordt het factuurbedrag 3 weken voor de eerste opbouwdag van de rekening van de deelnemer
afgeschreven. Indien betreffende afschrijving niet lukt dan wordt de deelnemer daarvan op de hoogte gesteld door DRT Events en dient deelnemer
het te betalen bedrag alsnog binnen 2 dagen over te maken op rekening van DRT Events.
Indien de periode tussen de dagtekening van de factuur en de eerste opbouwdag van de betreffende beurs minder dan 4 weken bedraagt, dan
bedraagt de betalingstermijn 2 werkdagen en uiterlijk de dag voor de eerste opbouwdag van betreffende beurs. Indien betaling door de deelnemer
van de facturen van DRT Events, behoudens anders luidende bedingen, niet binnen de gestelde termijnen heeft plaatsgevonden, is de deelnemer
van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Indien de deelnemer huurgelden aan DRT Events voldoet, terwijl hij nog kosten voor een voorafgegane beurs schuldig is gebleven, komt de
ontvangen betaling allereerst in mindering op de oude schuld. Indien daarna nog een bedrag resteert, wordt dit beschouwd als gedeeltelijke
voldoening van de voor de komende beurs verschuldigde huurprijs.
Faciliteiten die tijdens de opbouwdagen van de beurs of tijdens de beursdagen zelf worden besteld en geleverd dienen per direct te worden
betaald, contant of per pin. De originele factuur voor de levering van deze faciliteiten wordt na de beurs naar de deelnemer toegestuurd.
Bij gebreke van tijdige betaling van de huurprijs of enig ander aan DRT Events verschuldigd bedrag, heeft DRT Events het recht haar verplichtingen
op te schorten en te verklaren dat zij de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden beschouwt, onder gehoudenheid van de deelnemer tot
betaling van een schadevergoeding, gelijk aan door de deelnemer verschuldigde huur en eventuele bijkomende kosten, een en ander zonder dat
voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst nodig is en zonder dat de deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van
huurpenningen of reeds betaalde kosten of op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak, die ook mocht zijn geleden.
Er mag niet gestart worden met de opbouw van de stand van de deelnemer als het totaal te betalen bedrag niet voor de eerste opbouwdag van de
beurs op rekening van DRT Events staat, tenzij anders is overeengekomen met DRT Events.
Alle kosten van invordering bij gebreke van betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van de raadsman
van DRT Events en kosten door DRT Events te maken ten einde tot invordering van het verschuldigde te geraken zijn voor rekening van de
deelnemer. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure
gemaakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door deelnemer
verschuldigde bedrag. Bij niet tijdige betaling van de toegezonden nota(‘s) is DRT Events gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1% per
maand, te rekenen vanaf de vervaldag voor de nota(‘s).
Indien een deelnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens DRT Events ter zake de beurs, kunnen deze, teneinde de zekerheid te
hebben dat die verplichtingen zullen worden nagekomen, zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen van de nalatige deelnemer, die zich in het
beursgebouw bevinden, onder zich te houden of voor rekening en risico van die deelnemer doen opslaan.

ARTIKEL 16. Annulering, faillissement, surseance van betaling
1.

Nadat de deelnemer zich heeft ingeschreven voor de huur van standruimte middels het inschrijfformulier van DRT Events, is de deelnemer ingeval
van opzegging zijnerzijds standhuur verschuldigd, volgens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
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2.

3.

Indien een deelnemer een reeds ingediende inschrijving wenst te annuleren, zal een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan DRT Events dienen
te worden gedaan. DRT Events kan een verzoek tot annulering inwilligen onder de daarbij te stellen voorwaarde dat door de betrokken deelnemer,
een annuleringsvergoeding wordt voldaan. Deze vergoeding, vermeerderd met de verschuldigde BTW, bedraagt:
25% van de huur indien minder dan 3 maanden vóór de eerste opbouwdag van de beurs wordt geannuleerd, maar;
50% van de huur indien minder dan 2 maanden voor de eerste opbouwdag van de beurs wordt geannuleerd, maar;
70% van de huur indien minder dan 1 maand vóór de eerste opbouwdag van de beurs wordt geannuleerd, maar;
100% van de huur indien minder dan 14 dagen vóór de eerste opbouwdag van de beurs wordt geannuleerd;
of zoveel meer, als naar het oordeel van DRT Events dient te worden verkregen als vergoeding voor de tengevolge van
de annulering optredende kosten en/of schade.
De standhuur wordt berekend over het aantal vierkante meter standruimte, waarvoor werd ingeschreven, respectievelijk
het aantal vierkante meters standruimte dat is toegewezen.
Ingeval een deelnemer vóór het begin van een beurs, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van
betaling heeft aangevraagd of verkregen, heeft DRT Events het recht te verklaren, dat zij de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst, als onmiddellijk ontbonden beschouwt, waarbij DRT Events recht heeft op de reeds betaalde of
verschuldigde huur, tot dekking van de reeds door DRT Events in verband met zijn inschrijving gemaakte kosten.

ARTIKEL 17. Risico, bewaking, aansprakelijkheid en verzekering
1.

2.

3.

De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van
hemzelf, zijn personeel, personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van hem verstrekte
deelnemersbandjes, -badges of -kaarten en/of toegangsbewijzen, dan wel door zijn inzendingen op welke wijze ook aan DRT Events wordt
veroorzaakt en hij is verplicht DRT Events te vrijwaren ook voor alle aanspraken, die anderen in verband met een en ander tegen DRT Events
zouden kunnen doen gelden.
Goederen, daaronder begrepen de emballage, bevinden zich in het beursgebouw en/of op bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de
deelnemer. Dat DRT Events zorg draagt voor de bewaking van het gehuurde maakt dit niet anders. DRT Events, gemachtigden en personeel zijn
niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tengevolge van diefstal, verduistering, beschadiging of verloren gaan van goederen, noch voor
schade ontstaan door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties van het beursgebouw of door eventuele andere gebreken
van dit gebouw of de bijbehorende terreinen, noch voor schade uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen of personen.
Deelnemer dient zich voor deze schade adequaat te verzekeren bij een te goeder naam en faam bekend staande en in Nederland gevestigde
verzekeringsmaatschappij en daar (regelmatige) premiebetaling te handhaven. Deze verplichting geldt tevens voor persoonlijke ongevallen van de
deelnemer en/of van degene die voor of namens hem op de beurs staan.

ARTIKEL 18. Beveiliging, schade
1.

2.

DRT Events zorgt voor bewaking zonder dat zij enige aansprakelijkheid op zich neemt. Alle aanwezige goederen van de deelnemer zijn en blijven
voor eigen rekening en risico. De deelnemer is verplicht zodanige verzekering(en) af te sluiten teneinde eventuele schade e.d. die aan goederen en
andere eigendommen, waaronder te verstaan persoonlijke, kunnen overkomen, te dekken. Deze verplichting geldt tevens voor persoonlijke
ongevallen van de deelnemer en/of van degene die voor of namens hem op de beurs staan.
DRT Events is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade,
bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling, terroristische aanslagen of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of
grove nalatigheid kan worden verweten.

ARTIKEL 19. Dienstpersoneel
1.
2.

De deelnemer kan aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de aanwezigheid op de terreinen en in de gebouwen van diegenen die door
hem met werkzaamheden, direct of indirect, in de door hem gehuurde ruimten zijn belast, zowel in de periode dat de beurs voor het publiek is
geopend, ervoor en erna, als tijdens de periode van inrichting en de ontruiming.
DRT Events is te allen tijde gerechtigd zonder nadere opgave van redenen, personeel van de deelnemer de toegang tot de terreinen en de
gebouwen te weigeren.

ARTIKEL 20. Wijzigingen
1.
2.

Regelingen of afspraken, waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in deze voorwaarden zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn
bevestigd.
In alle gevallen waarin deze expositievoorwaarden niet voorzien, beslist uiteindelijk DRT Events. Het behoudt zich het recht om ten allen tijde
wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, waaraan deelnemers gehouden zullen zijn.

ARTIKEL 21. Akkoordverklaring

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt iedere deelnemer geacht bekend te zijn met de bovenstaande bepalingen en zich met de inhoud
ervan akkoord te verklaren.

ARTIKEL 22. Toepasselijk recht en geschillen
Op al onze huurovereenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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