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27|02 > 01|03 • 2020
	DEELNAMEOVEREENKOMST

Naam of handelsnaam:..............................................................................................................................................................................................................

	IN TE VULLEN IN
DRUKLETTERS

Postcode:................................................................ Stad: ..................................................................... Land:...........................................................................

Adres:..........................................................................................................................................................................................................................................

Tel.:................................................................................................................ Fax:......................................................................................................................
GSM:............................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:........................................................................................................................................................................................................................................
Ondernemingnummer (BTW):....................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon en tel. voor de opvolging:.................................................................................................................................................................................
Geef ons het adres door waarop u alle correspondentie wenst te ontvangen indien dit afwijkt van het facturatieadres:............................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

STAND

Aan te kruisen (min.12 m2) Ik reserveer ..............m2 (......x 4 m) of (......x 8 m) conform de voorwaarden van uw reglement waarmee ik onvoorwaardelijk akkoord ga.
❒

Naakte stand / "naakte vloer"

❒	Ingerichte stand tegen 30 €/m² (met vloertapijt, wanden hoogte 2,50 m, front, een open opslagruimte)
Kleur vloertapijt:
❒

❒ Grijs

❒ Rood

❒ Blauw

❒ Groen

❒ Zwart

Package Bio (zie Beschrijving hieronder)

Opmerkingen:

ACTIVITEITEN

Sectoren

12 > 47 m²

Tuinaanleg - Doe-het zelf - Zwembaden - Tuinartikelen - Hernieuwbare energieën
Bloemen en planten
Package Bio
(producten gelinkt aan de thematiek van de beurs)
		
		
		

❒ 38 €
❒ 36 €
❒ 34 €
❒ 21 € (minimum 54 m² innemen)
❒ 625 € BTW (ingerichte stand van 16 m²
bestaande uit stand, wanden, fronton,
vloertapijt, vaste kosten, elektriciteit (3 000 w),
een elektrische kast met 2 stopcontacten,
1 parkeerkaart, 4 badges)

❒
❒
❒

NIEUW

48 > 95 m²

96 m² en +

Gratis kaarten (elektronische versie beschikbaar zonder meerprijs)
❒

Ik wil mijn gratis kaarten in elektronisch formaat per mail ontvangen - onbeperkte verspreiding OF

❒

Ik wil mijn gratis kaarten in papieren formaat per post ontvangen
* Stand < 24m² : ik krijg 50 kaarten

* Stand 73 tot 96m² : ik krijg 300 kaarten

* Stand 25 tot 48m² : ik krijg 100 kaarten

* Stand > 96m² : ik krijg 500 kaarten

* Stand 49 tot 72m²: ik krijg 200 kaarten

TE BETALEN
 eze prijzen zijn
D
excl. BTW (21%).
 dossierkosten en 30% van
De
de gereserveerde oppervlakte
moeten gestort worden bij
ontvangst van de factuur;
het saldo op de vervaldag op
één van de bovenvermelde
rekeningen.

Huur stand onbeklede vloer
Prijssupplement per hoek (volgens sector en gereserveerde oppervlakte)
Inrichting van de stand m2 x
Verplichte kosten:
Inlassing in de catalogus
Dossierkosten
Dienstenforfait (Brandblusser, badges, toegangskaarten, gratis toegang toiletten)*
➡ *Badges » Stand < 23 m² = 2 • Stand 24 tot 47 m² = 4 • Stand 48 tot 95 m² = 6 • Stand > 96 m² = 8
Aansluiting elektriciteit + verplicht van 1000 W
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (met een minimum van 20 €)

m2 x
x 38 €
m2 x 30 €

=
=
=

€
€
€
100 €
110 €
85 €

m2 x

=
=
=
=
=
=

1,10 €

Totaal excl. BTW:
+ BTW (21 %)

	TENTOONGESTELDE PRODUCTEN
De deelnemer
verklaart zich
BELANGRIJK akkoord met het
deelnemingsreglement in
het vademecum(*), dat hij als
een vast onderdeel van de
deelnemingsovereenkomst
beschouwt. Hij verbindt zich
ertoe dit reglement na te leven.

Produkten

=
+
=
Merken

115 €
€
€
€
€
€

Namen van de fabrikanten

(*) Het vademecum kan worden gedownload op de website jardinexpo.be of is op eenvoudige aanvraag te verkrijgen bij LIEGE EXPO.

VERGEET NIET EEN RECTO VERSO KOPIE TE MAKEN VAN DIT DOCUMENT

	BESTELBON

Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO
Stand:

Naam van het bedrijf:
Tel. :

	SPECIFIEKE
LEVERINGEN

Supplement elektriciteitsverbruik		
Hoev.
Minimum 1 000 W (inbegrepen)
of
	Gelieve uw keuze aan te
❒ 2 000 W / 12 €
❒ 9 000 W / 96 €
❒ 30 000 W / 348 €
kruisen.
❒ 3 000 W / 24 €
❒ 12 000 W / 132 €
❒ 36 000 W / 420 €
	De levering start na
❒ 4 500 W / 42 €
❒ 18 000 W / 204 €
ontvangst van de betaling op ❒ 6 000 W / 60 €
❒ 24 000 W / 276 €
één van vermelde rekeningen.

Prijs excl.
21 % BTW

Elektriciteitsinstallaties op de stands. Tot 4 500 W :
❒ Verdeelkast één fase – 220 V met differentieelschakelaar – 2 aftakkingen / 40 €
❒ Verdeelkast één fase – 220 V met differentieelschakelaar - 4 aftakkingen / 50 €
Boven 4 500 W :
❒ Verdeelkast drie fasen – 380 V met differentieelschakelaar - 6 aftakkingen / 65 €
❒ Verdeelkast drie fasen – 380 V met differentieelschakelaar – 8 tot 10 aftakkingen / 80 €
❒ Geen schakelkast
Opmerking :
Verlichting
❒ Spot iode 1 500 W / 55 € (verlichte oppervlakte per lamp = +/- 28 m²)
Parkeerkaart
❒ Parking Astrid - Exposanten hallen 1, 2 en 9 (maximaal 1 kaart per 48 m²/ 25 € stuk
❒ Parking Denis - Exposanten hallen 3, 4, 5 en 6 (maximaal 1 kaart per 48 m²/ 25 € stuk
Leveringen toebehoren
❒ Extra badge(s) / 2,5 € per stuk
❒ Extra toegangskaarten / 1 € kaart - 0,5 € vanaf 250 kaarten
WIFI
❒ Wifi verbinding 2 codes / GRATIS
❒ Extra wifi / 25€
Water en afvoer
❒ Aansluiting / 165 €
Opmerking :
Schoonmaak van de stands
❒ 3 €/m2										
Opmerking :
Ik wens mijn stand in te richten
❒ Tapijt per m2: 6 €
Kleur :
❒ Grijs ❒ Rood
❒ Enkelzijdige wand: 30 €
❒ Front: 20 € per lopende meter
Opmerking :

❒ Blauw

❒ Groen

.....m2

❒ Zwart

TOTAAL excl. 21 % BTW:

ELEKTRICITEIT

VERPLICHT

	Gelieve uw stand te tekenen:
>	met de richting ervan
tegenover de gangen en
standen ernaast
>	met de indicatie van de
precieze plaats waar
de aansluiting en het
elektrisch toebehoren
geïnstalleerd moeten
worden

WATER EN AFVOER
	Gelieve uw stand te tekenen:
>	met de richting ervan
tegenover de gangen en
standen ernaast
>	met de indicatie van de
precieze plaats waar de
toevoer, de afvoer van het
water en het eventuele
bijkomende toebehoren
geïnstalleerd moeten
worden.

		LEGENDE

5 mm

	Vermeld in het geval van
een ingerichte stand de
gewenste presentatie.

Datum: |

|

|

/

|

|

|

/

|

|

=1m

Volle deur

Afbakening van de stand

Gordijn

Wand

Wateraansluiting

Spot 1 500 w

Elektriciteitaansluiting

|

Bedrijfsstempel:

Handtekening:
Naam en hoedanigheid van de juridisch bekwame ondertekenaar:
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

.....m2

VARIA

INGERICHTE STAND OMSCHRIJVING

RESERVERING VAN EEN CONFERENTIERUIMTE

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

14 U
15 U
16 U

Naam van de spreker:
_________________________________________________________
Titel van de conferentie:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Vloerbekleding, wanden, spot, fronton, bergruimte + gordijn (30 €/m²)

	ALGEMENE
VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: VOORWERP
De onderhavige algemene voorwaarden beheersen de relatie tussen de
beursorganisator en de beursdeelnemers en vervolledigen het
deelnamereglement dat opgenomen is in het vademecum en verkrijgbaar
is op aanvraag.
ARTIKEL 2: DRAAGWIJDTE VAN HET DEELNEMINGSCONTRACT
Door ondertekening van het deelnemingscontract bindt de deelnemer
zich definitief.
De deelnemer moet zelf zijn standplaats innemen en mag zijn rechten
niet onderverhuren of afstaan.
In geval van terugtrekking van zijn kant om welke reden ook, voor zover
alle stands zijn verhuurd en de terugtrekking meer dan 40 kalenderdagen
voor de eerste beursdag plaatsvindt, zal een schadevergoeding van 25 %
van de huurprijs verschuldigd blijven aan de organisator, evenals de verrichte prestaties en de verplichte dossierkosten.
De organisator van zijn kant beslist autonoom over de toelating van de
deelnemers, zonder zijn beslissing te moeten verantwooden.
ARTIKEL 3: FACTURERING EN BETALING
Elke factuur van de organisator moet contant worden betaald. Bij nietbetaling van een factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een contractuele intrest van 12 % per jaar en een
schadevergoeding van 10 % van het onbetaalde bedrag aangerekend.
ARTIKEL 4: TOEVAL OF OVERMACHT
Als het door toeval of overmacht voor de organisator onmogelijk is de
beurs te organiseren, behoudt hij zich het recht voor de manifestatie uit
te stellen of zelfs te annuleren zonder dat de deelnemer van hem enige
schadevergoeding kan eisen.

Ons terug te bezorgen vóór 10 januari 2020

• De deelnemer is volledig aansprakelijk, met uitsluiting van de organisator, voor ongevallen veroorzaakt door zijn personeel of zijn goederen.
• De deelnemer en zijn verzekeraars zien af van elk regres tegen de
organisator en de andere deelnemers.
• De organisator behoudt zich het recht voor elke constructie die hem
gevaarlijk ongepast lijkt, te verbieden en/of te laten verwijderen.
• De deelnemer is op eigen kosten door de organisator verzekerd voor
wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden in het kader van de
hiervoor afgesloten polis. In geval van schade dient de deelnemer zelf
alle nodige stappen te ondernemen bij de verzekeringsmaatschappij,
waarvan de gegevens hem op eenvoudig verzoek zullen worden bezorgd
door de organisator.
ARTIKEL 6: OPBOUWEN EN AFBREKEN VAN DE STANDS
De deelnemer dient klaar te zijn met de opbouw van zijn stand binnen de
periode van 48 uur voor de opening van de beurs. Als hij voor dit tijdstip
nog niet is begonnen met de opbouw, heeft de Directie het recht over de
standplaats te beschikken, terwijl echter alle bijdragen van welke aard
ook ten laste blijven van de afwezige deelnemer.
De deelnemer moet zijn overgegaan tot de volledige afbraak van zijn
stand binnen de termijnen en werkuren bepaald door de Directie.
Daarna kan de organisator de stand laten wegruimen op kosten en op
risico van de deelnemer.
De Directie kan zich verzetten tegen elke ontruiming zolang een bijdrage
van welke aard ook nog niet betaald is.
ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het deelnemingscontract valt onder het Belgische recht.
Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd, en
met name voor zover het bevoegd is het Vredegerecht van het 2e kanton.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERIN
• De deelnemer bouwt zijn stand, neemt de hem toegewezen plaats in en
beheert de organisatie van de manifestatie die hij opzet onder zijn eigen
veran twoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke, reglementaire of gebruikelijke normen, met name inzake veiligheid en concurrentie, prijsreglementering en intellectuele en industriële eigendom en de
voorschriften opgesomd in het vademecum.

LET OP

	AANVULLENDE
DIENSTEN

>

De toekenning van de stands gebeurt op basis van de inschrijvingsdatum, van de gehuurde oppervlakte en van de gekozen sector. In functie van
de beschikbaarheid.

>

Vademecum beschikbaar op de website of op aanvraag (informatie en algemeen deelnamereglement).

Na uw inschrijving krijgt u een technische map met de nuttige informatie
en de bestelbonnen voor bijkomende prestaties en leveringen:

> Apparatuur Water / Afvoer
> meubilair
> Instructies
>…

