B2B-event voor bouw, renovatie, inrichting & onderhoud van het onderwijspatrimonium
FLANDERS EXPO GENT (B)

• 5DE EDITIE •

19-20 OKTOBER 2017

DEELNAMEVOORWAARDEN
INLEIDING: De voorwaarden waaronder aan Edubuild & IT 2017 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnamevoorwaarden, het ‘Algemeen
Reglement voor deelneming aan, door of in samenwerking met NV Artexis georganiseerde aktiviteiten’, hierna genoemd ‘Algemeen Reglement’, alsmede
het reglement van inwendige orde van Flanders Expo.
ORGANISATIE
Edubuild & IT 2017 wordt georganiseerd door Expocom bvba, Hoornstraat 16b, 8730 Beernem (B).
Algemeen secretariaat en coördinatie : +32 (0)50/25.01.70 - fax : +32 (0)50/25.01.71 - e-mail: info@edubuild.com.
PLAATS EN TIJDSTIP
Edubuild & IT 2017 gaat door in hal 8 van Flanders Expo Gent, van donderdag 19 t/m vrijdag 20 oktober 2017.
OPENINGSUREN
Edubuild & IT 2017 is open op donderdag van 10.00 u tot 18.00 u en op vrijdag van 10.00 u tot 17.00 u.
DEELNEMERS - EXPOSANTEN, BEZOEKERS EN TOEGANGSKAARTEN
A. DEELNEMERS-EXPOSANTEN
Fabrikanten, invoerders, agenten, leveranciers en verdelers van produkten, technieken en diensten actief in de sectoren van bouw, renovatie, inrichting
en onderhoud voor gebouwen van onderwijsinstellingen. De deelnemers zijn verplicht de aard en de merken van de goederen te vermelden die zij zullen tentoonstellen of diensten waarmee zij aan Edubuild & IT 2017 zullen deelnemen.
Uw online inschrijving is bindend. Het enige criterium dat hiervoor geldt is het volledig ingevuld officieel inschrijvingsformulier via http://deelnemen.
edubuild.com. De organisator contacteert - bij het vaststellen van eventuele onregelmatigheden - automatisch de exosant.
B. BEZOEKERS
Enkel toegankelijk voor een professioneel publiek actief in de sectoren van bouw, renovatie, inrichting en onderhoud voor gebouwen van onderwijsinstellingen. Particulieren en/of groot publiek wordt op deze vakbeurs niet toegelaten.
C. TOEGANGSKAARTEN
Elke deelnemende exposant ontvangt, na definitieve reservatie, gratis toegangsbadges en kan extra badges bestellen aan de voorwaarden
zoals verder in dit dossier vermeld.
HUURPRIJZEN STANDPLAATSEN
A. Alle inschrijvingen gebeuren volgens de standmodules zoals die op http://deelnemen.edubuild.com staan vermeld: 130 e/m2. Vanaf 60 m2: 115 e/m2.
In bovenvermelde prijs is enkel de naakte oppervlakte inbegrepen, exclusief plankenvloer, standenbouw of wanden, frontons, tapijten, verlichting,
afsluiting en versiering, beplanting of bebloeming en technische infrastructuur, o.m. nutsvoorzieningen (water, elektriciteit), meubilair, naamsvermelding,…
B. Standen in verschillende midden- en zijgangen worden vermeerderd met een vast recht van :
	 225 e voor een stand met 2 vrije zijden (= hoekstand of doorloopstand)
375 e voor een stand met 3 vrije zijden (= kopstand)
585 e voor een stand met 4 vrije zijden (= eilandstand - minimum oppervlakte 60 m2).
C. Standplaatsen gelegen langs de zijwanden.
Deze standplaatsen hebben een vaste diepte van 3m met een minimum breedte van 4m.
De verplichte minimum oppervlakte bedraagt 12 m2.

BETALING
A. Bij inschrijving:
50 procent van de totale huurprijs der standplaats, inclusief vast recht voor het aantal vrije zijden, dossierrecht en publicitaire deelname onmiddellijk te betalen na ontvangst factuur (binnen de 8 dagen). Saldo vóór 01 augustus 2017, samen met de fakturen van andere eventuele bestellingen.
Andere bijbestellingen na 01 augustus 2017 dienen onmiddellijk te worden betaald en in ieder geval ten laatste vóór het in gebruik nemen van de
stand.
B. Bij inschrijving na 01 augustus 2017.
Contante betaling van de totale huurprijs der standplaats, inclusief vast recht voor het aantal vrije zijden, dossierrecht, publicitaire deelname en
andere bestellingen na ontvangst van de betrokken factuur. De aanvragen tot deelname zullen in aanmerking genomen worden, rekening houdend met de datum van inschrijving voorkomend op het inschrijvingsformulier en de postafstempeling op de omslag of de digitale datum via mail.
Bovenvermelde voorwaarden zullen strikt worden toegepast.
Alle betalingen dienen te geschieden op BNP Parisbas Fortis - IBAN: BE 17-0016-4454-9821 - BIC: GEBABEBB van Expocom bvba - 8730 Beernem (B).
C. Annulatie: ingeval van annulatie van de gehuurde oppervlakte vóór de opening van de vakbeurs, of bij het niet komen opdagen tijdens de vakbeurs,
zal de totaliteit van de huurprijs moeten betaald worden, inclusief éénmalige vaste kosten. Betaalde voorschotten kunnen in geen enkel geval teruggevorderd worden. De annulatie dient bewezen te worden door het voorleggen van de aangetekende zending. Bij betwisting is enkel de rechtbank
van Brugge territoriaal bevoegd.
INGEBRUIKNEMING EN ONTRUIMING DER STANDPLAATSEN
A. De ingebruikneming van de standplaatsen voor standenbouw en inrichting kan gebeuren op dinsdag 17/10 van 7u30 tot 24u00 en op woensdag
18/10/2017 van 7u30 tot 20u00. In ieder geval dient de stand en de decoratie volledig afgewerkt te zijn op woensdag 18/10/2017 om 20u00 en
wordt Flanders Expo gesloten voor alle toegang om met de einddecoratie van Flanders Expo zelf en het reinigen van de hallen te kunnen starten.
B. Het binnenbrengen van voertuigen voor laden en lossen in de gebouwen zelf is toegelaten mits de reglementen voor exposanten bepaald
door Flanders Expo nageleefd worden.
C. Afbraak standenbouw en verwijderen materiaal dient te gebeuren op vrijdag 20 oktober 2017 van 17u30 tot 24u00 en op zaterdag 21
oktober 2017 van 7u00 tot 12u00. Behalve op aanvraag en schriftelijke toestemming is Flanders Expo niet toegankelijk buiten bovenvermelde
openingsuren.
HUREN VAN EEN STANDDECOR, MATERIAAL, AANSLUITING ELEKTRICITEIT, TELEFOON, TV-DISTRIBUTIE, TAPIJT,
PLANKENVLOER, BLOEMEN EN PLANTEN, ONDERHOUD DER STANDPLAATSEN…
Voor bovenvermelde aansluiting, verhuring en diensten zal na betaling van de saldofactuur een technisch dossier samen met
prijsofferte worden opgestuurd. De bestelling van alle aansluitingen, verhuringen en diensten geschiedt door middel van bestelbons ingesloten in het technisch dossier. Rekening dient gehouden met de uiterste data vermeld op deze bestelbons teneinde met de technische
uitvoering en de realisatie ervan tijdig klaar te komen vóór de opening van de vakbeurs.
Speciale constructies :
Het is niet toegelaten de stand, panelen of aanhorende publiciteit hoger te maken dan 10 m te meten vanaf de begane grond. Standruimtes hoger
dan 2,5m = buitenkant van de stand verplicht af te werken. De aanvraag voor speciale constructies moet minstens één maand op voorhand schriftelijk
gericht worden aan de directie van NV Artexis. Standen in 2 verdiepingen betalen 10 % meer in huurgeld en dienen voorafgaandelijk de plannen
van standenbouw minstens 1 maand op voorhand te bezorgen aan de organisator en aan Flanders Expo met daarbij een stabiliteitsattest die de
deelnemer-exposant op voorhand laat goedkeuren door een bevoegd keuringsorganisme of studiebureau. Voor zover deze stand op de 1 ste verdieping toegankelijk is voor het publiek moet de vloer aan een draagkracht voldoen van 3.500 kg/m2.
PUBLICITEIT
A. De publicitaire deelname vanwege de deelnemers-exposanten is verplicht en bedraagt 275e. Deze gelden worden gebruikt voor de publicitaire
campagne en de promotie van de activiteit in het algemeen. Het niet melden van inlichtingen of publiciteit in de catalogus van Edubuild & IT 2017
of een speciale editie die de catalogus vervangt kan geen aanleiding geven tot het terugvorderen van het geheel of een gedeelte van de betaalde
publicitaire bijdrage. De catalogus zal door de organisator worden uitgegeven teneinde aan de bezoekers alle nuttige informatie in verband met
Edubuild & IT 2017 te verstrekken. De mogelijkheid wordt geboden in deze editie reportages en advertenties op te nemen. De lijst van de deelnemers
zal hierin vermeld worden.
B. Sponsoring: voor firma’s die buiten deelname met stand en de verplichte en eventuele extra publiciteit behoefte hebben om extra in de
kijker te staan gedurende Edubuild & IT 2017, kan een sponsorpakket op maat worden gemaakt volgens de desiderata van de geïnteresseerde firma’s voor wie afzonderlijk en gemeenschappelijk een budget wordt vastgesteld.
INBREUKEN
Bij inbreuk op bovenvermelde voorwaarden kunnen de inrichters de toegezegde en op voorhand betaalde standplaats
weigeren. Ingeval de stand reeds zou zijn aangebracht en ingericht, zullen de organisatoren van de vakbeurs het recht hebben onmiddellijk
deze stand te doen verwijderen en dit op kosten van de overtreder van bovenvermelde voorwaarden, zonder dat de deelnemer-exposant
enig recht heeft op schadevergoeding of terugbetaling van de gestorte sommen.
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