EXPOSITIEVOORWAARDEN
Expositievoorwaarden behorende bij het congres georganiseerd door de Dutch Pain Society,
1 april 2017, World Forum Den Haag
De organisatie berust bij de Dutch Pain Society en Congress & Meeting Services Holland.
Verklaring gebruikte afkortingen:
congres georganiseerd door de Dutch Pain Society
Dutch Pain Society
Artikel 1 De expositie van het CDPS zal worden gehouden op 1 april
2017 in de Reehorst te Ede. De openingstijden van de expositie lopen
gelijk met het (wetenschappelijke) congresprogramma. Ongeveer 1
maand voor de aanvang van het CDPS ontvangt de deelnemende
exposant/huurder aanvullende documentatie (exposanteninformatie) over
openingstijden, datum en tijden op- en afbouw etc.
Artikel 2 DPS wijst de standruimte toe, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemer. De uiteindelijke
beslissing over de indeling berust bij de DPS.
Artikel 3
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Artikel 9 Alle aanwezige goederen van de deelnemer zijn en blijven
voor zijn rekening en risico.
De deelnemer is verplicht zodanige verzekeringen af te sluiten teneinde
eventuele schade e.d. die aan de goederen en andere eigendommen
waaronder persoonlijke, kunnen voorkomen, te dekken.
Deze verplichting geldt tevens voor persoonlijke ongevallen van de
deelnemer en/of van degene die voor of namens hem op de expositie
wordt gehouden en voorts tegenover iedere derde voor aanspraken op
vergoeding van schade, geleden ten gevolge van het feit dat de deelnemer de vermelde verplichting genoemd in dit artikel niet is nagekomen.

DPS kan zonder opgave van redenen inschrijvingen weige-

Artikel 4 Het is de deelnemer/huurder verboden de gehuurde standruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden, die al dan
niet aan de beurs deelnemen, of gebruikmaking van de gehuurde standruimte door derden toe te staan. Ook is niet toegestaan standruimten te
ruilen of weg te geven.
Artikel 5 De prijzen voor sponsors, te sponsoren onderdelen alsmede
de huurprijzen staan vermeld in de deelnameovereenkomst, waarvan
deze voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken. Na ontvangst
van het door de tot vertegenwoordiging bevoegde (contact)persoon
getekende expositievoorwaarden en registratie via de website wordt in
geval van toewijzing aan de deelnemer een bevestiging gezonden,
waarin wordt vermeld de aard en grootte van de toegewezen ruimte en
eventuele verdere bijzonderheden.
De overeenkomst van huur en verhuur van standruimte komt tot stand
door schriftelijke bevestiging als in het vorige lid van dit artikel bepaald.
De betaling van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten dienen als
volgt te geschieden: 100% vóór 14 februari 2017.
Bij annulering van een ondertekende aanmelding:
6 maanden voor de beursdatum 30% van het factuurbedrag
3 maanden voor de beursdatum 50% van het factuurbedrag
2 maanden voor de beursdatum 70% van het factuurbedrag
minder dan 2 maanden voor de beursdatum 100% van het factuurbedrag
Alle betalingen moeten geschieden door storting of overmaking van het
verschuldigde bedrag bij de Rabobank op bankrekeningnummer
NL79 RABO 0138 2885 26 t.n.v. DPS congres.
Artikel 6 Indien de deelnemer de huurprijs of enig aan kosten verschuldigd bedrag niet geheel of niet tijdig voldoet is de DPS gerechtigd te
verklaren dat zij de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden beschouwt onder de gehoudenheid van de deelnemer tot betaling van een
schadevergoeding gelijk aan het door hem ter zake van huur en eventuele bijkomende kosten verschuldigde bedrag, een en ander zonder dat
voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke 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. Alle kosten
van invordering bij gebreke van betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van een raadsman van de
DPS en de kosten door DPS te maken ten einde tot invordering van het
verschuldigde te geraken, zijn voor rekening van deelnemer/huurder.

Artikel 10 De deelnemer dient zich te houden aan de in de locatie
geldende brandweervoorschriften en is verplicht de stand(s) zodanig in te
richten of te laten inrichten dat de veiligheid van het publiek en de gebouwen/ruimten in de meest ruime zin gewaarborgd is. De deelnemer/huurder vrijwaart DPS tegenover de eigenaar van de gebouwen/ruimten waarin de expositie wordt gehouden en voorts tegenover
iedere derde voor aanspraken op vergoeding van schade, geleden ten
gevolge van het feit dat de deelnemer de vermelde verplichting genoemd
in dit artikel niet is nagekomen.
Artikel 11 De maximum hoogte is in overleg met de DPS te bepalen.
DPS kan hieraan ontheffing verlenen onder voorwaarde dat de achterzijde van het schot zodanig wordt afgewerkt, dat de aangrenzende stand(s)
op generlei wijze hinder ondervind(t)(en). Voorraadruimten moeten van
boven gesloten zijn. De deelnemers dienen hun stand schoon te houden
en schoon op te leveren. De deelnemer mag met zijn expositie- of reclamemateriaal niet hinderlijk zijn voor andere exposanten, dit ter beoordeling van de DPS of haar vertegenwoordiger.
Artikel 12 DPS en andere personen welke door DPS belast zijn met de
zorg voor de handhaving van de orde in de expositieruimte en de daartoe
bijbehorende gebouwen behouden zich het recht voor van vrije toegang
tot al het verhuurde.
Artikel 13 De deelnemer is verplicht om op de eerste vordering van
DPS of CMSH een eventuele geluidsinstallatie tijdelijk buiten werking te
stellen of in overleg het geluid te verminderen.
Artikel 14 De DPS behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te
brengen in de data en/of openingsuren als vermeld in de aankondigingen
en de expositie-informatie. De overeenkomst van huur en verhuur blijft
dan overigens onverminderd van kracht. Indien de expositie om welke
reden dan ook geen doorgang mag vinden, wordt de overeenkomst van
huur en verhuur beschouwd als te zijn vervallen en zal door DPS de
reeds betaalde huurpenningen aan de deelnemer worden terugbetaald
en heeft de deelnemer/huurder geen recht op enigerlei schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten.
Artikel 15 Regelingen of afspraken, waarbij wordt afgeweken van het
bepaalde in deze expositievoorwaarden zijn alleen geldig indien zij
uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 16 In alle gevallen waarin de expositievoorwaarden niet voorzien beslist de DPS.

Artikel 7 De deelnemer heeft voor de opbouw van de stand(s) de
beschikking over de toegewezen ruimten vanaf de in de documentatie
(exposanteninformatie) vermelde tijden. Alle stands moeten uiterlijk op
zaterdag 1 april 2017 voor 08.30 uur compleet ingericht zijn. Direct na
afloop van het CDPS, dient de stand compleet te worden verwijderd.
Voor het uiterlijke tijdstip tot wanneer de ruimten voor de afbouw van de
standbouw gebruikt kan worden wordt verwezen naar het exposanteninformatie. Indien de deelnemer/huurder in gebreke blijft met de algehele
ontruiming binnen de gestelde termijn is DPS gerechtigd alle in, op of bij
de expositieruimte aanwezige goederen, materialen en/of emballage van
de deelnemer te doen verwijderen en opslaan, een en ander voor rekening en risico van de deelnemer/huurder.

Artikel 17 Door het ondertekenen van de expositievoorwaarden en
deze te mailen naar info@congresservice.nl , wordt iedere deelnemer
geacht bekend te zijn met de bovenstaande bepalingen en zich met de
inhoud ervan akkoord te verklaren.

Artikel 8
De deelnemer ontvangt ca. 1 maand voor de aanvang
van het 1CDPS tezamen met de aanvullende exposanteninformatie een
aanvraagformulier voor extra voorzieningen waarop de wensen met
betrekking van benodigde catering, extra aankleding van de stand etc.
aangegeven kunnen worden.

Handtekening:_________________________________

Firmanaam:___________________________________

Contactpersoon:_______________________________

Datum:_______________________________________

