VOORWAARDEN en SPELREGELS Regionale Duurzaamheidsbeurs 2019
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met
“de organisators”, handelend onder de Regionale Duurzaamheidsbeurs 2019, hierna te noemen
Duurzaamheidsbeurs, de beurs of de organisatie. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn
uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.
AANMELDEN:
• Deelname aan de Regionale Duurzaamheidsbeurs geschiedt op uitnodiging. De organisatie
behoudt zich het recht voor om deelnemers per beurs te selecteren.
• Specifieke wensen kunnen vooraf per email worden aangegeven. De organisatie doet
haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de
betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
• Bij overtekening zal per categorie worden geloot. De loting zal op 1 maart plaatsvinden. De
ondernemers krijgen zo spoedig mogelijk daarna nader bericht.
ANNULERING EN AFMELDEN
• Annuleren dient schriftelijk (per email) en gedateerd te gebeuren.
STANDPLAATS EN PRODUCTEN
• De afmeting van een kraam is 3.00 x 1.10 meter en heeft een dakje en planken (statafels zijn
optioneel).
• Afwijkende zelf meegebrachte stands/displays dienen vooraf overlegd te
worden met de organisatie en mogen slechts na schriftelijke toestemming geplaatst
worden.
• De organisatie bepaalt de indeling van de plattegrond, deelnemers dienen zich te houden
aan de toegewezen kraam of stand.
• De stand of kraam mag niet worden verplaatst zonder toestemming van de organisatie.
• Het product of de dienst waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan dat wat de
deelnemer op de Duurzaamheidsbeurs aanbiedt. Als u een ander product aanbiedt dan
die waarmee u zich in eerste instantie bij de organisatie heeft aangemeld, kan deze
organisatie uw deelname of het betreffende product weigeren.
• Het is niet toegestaan de kraam verder uit te breiden (met bv parasols, afdakjes, etc.)
zonder toestemming van de organisatie.
• Muziek is niet toegestaan in de kraam, tenzij anders overlegd met de organisatie.
ELECTRICITEIT
• Elektriciteit moet van te voren aangevraagd worden bij de organisatie. Als de deelnemer
elektriciteit aangevraagd heeft, dan is deze zelf verantwoordelijk voor een haspel van 25
meter die toereikend is aan het stroomverbruik. Daarnaast is de deelnemer

verantwoordelijk voor het meenemen van geschikte verloopstekkers.
• Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van
het evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving
en/of andere kosten.
OPEN en AFBOUW
• Opbouwen kan vanaf 8:00 tot uiterlijk 9.45.
• Afbreken kan vanaf 16.00 tot uiterlijk 18.00.
• Bij aankomst op het terrein wordt u door de organisatie de route naar uw stand gewezen.
Deelnemers dienen deze instructies op te volgen.
• De deelnemer houdt zich aan de open afbouwtijden en aan de route die door de
organisatie gegeven is.
• Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te laden en te lossen. De tijd hiervoor
bedraagt maximaal een half uur. Het is niet mogelijk uw auto te parkeren op het terrein,
tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen met de organisatie.
• Parkeren kan in de directe nabijheid van de locatie waar de beurs plaatsvindt.
• Eventuele parkeerkosten zijn niet op de organisatie te verhalen.
• De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke belastingen
(boetes voor fout parkeren, etc.).
• Men dient stapvoets met de alarmlichten aan over het terrein te rijden.
• Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en
ervoor te zorgen dat de lostijd zo kort mogelijk is.
• Vanaf het eindtijdstip van de Duurzaamheidsbeurs kunnen deelnemers het terrein per
auto weer bereiken om te laden.
• Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.
• Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de Duurzaamheidsbeurs de
stands te ontruimen.
• Vanaf het eindtijdstip van de beurs kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken
om te laden. Laat geen rommel achter. Neem afval zoveel mogelijk mee of laat
vuilniszakken achter op specifiek aangegeven afvalplekken op het terrein.
ALGEMENE (GEDRAGS)REGELS
• Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, objecten en groenvoorzieningen
op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw
etc.
• De marktkramen dienen schoon en vrij van nietjes, punaises, plakband, touw en andere
aangebrachte zaken te worden opgeleverd aan het eind van de dag.
• Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor
rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem
kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade
veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
• Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren
waardoor een goede uitvoering van het evenement wordt bemoeilijkt, dan kan de
deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering van het deelname bedrag.
LOCATIE EN DATUM
• De Duurzaamheidsbeurs wordt gehouden in Sporthal ‘De Kloek’, Insulindeweg 11, 1462 MJ te
Middenbeemster en het parkeerterrein van de sporthal.
• De Duurzaamheidsbeurs vindt plaats op zaterdag 6 april 2019.

PROMOTIE
• De deelnemers wenden hun eigen communicatiekanalen aan – site, FaceBook, Twitter,
Nieuwsbrief e.d. – om hun klanten of achterban op de hoogte te brengen van de beurs.
• Voor communicatie op de site www.regionaleduurzaamheidsbeurs.nl en andere
communicatie-uitingen levert de deelnemers een bedrijfs- of organisatielogo aan.
OVERIGE
• De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
• De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
• De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van de Duurzaamheidsbeurs
• De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De
deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Duurzaamheidsbeurs. Daarnaast kan de
organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte
weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De
deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
• De organisatie streeft naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. In het geval van eigen
ontwerp of makelij zal het product uiteraard uniek op de beurs zijn, maar in het geval van
import of inkoop van producten, kan de organisatie niet garanderen dat er geen andere
deelnemer met dezelfde producten zal staan. De deelnemer zelf is te allen tijden zelf
verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn aanbod.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en
bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de
organisatie.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van
vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen,
ziekte of welke overmacht situatie ook.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn
aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer
geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
• Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

COMMUNICATIE
De deelnemers communiceren met de organisatie via het centrale e-mailadres:
info@regionaleduurzaamheidsbeurs.nl of rechtstreeks met een van de leden van de
organisatie, te weten:
Wil Spanjer, coördinator, wilspanjer@regionaleduurzaamheidsbeurs.nl, tel. 06 2320 4240
André Konijn (techniek), andrekonijn@regionaleduurzaamheidsbeurs.nl

