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1. Definities
In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- organisator: de organisator van de beurs, zijnde Fairs Consult 
bvba, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel aan de Maaltekouter 1, 9051 in Gent; 
- aanvaarding: het principebesluit van de organisator om de exposant 
op de door de organisator georganiseerde beurs toe te laten, volgend 
op het indienen door de exposant van de inschrijvingsaanvraag en 
onder de voorwaarden dat de exposant deze Algemene Voorwaarden 
naleeft;
-exposant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon zoals verder 
beschreven in artikel 3 die zijn wil heeft geuit om deel te nemen aan de 
beurs georganiseerd door de organisator, door zijn inschrijvingsaan-
vraag aan de organisator over te maken, en die door de organisator 
aanvaard wordt om als exposant deel te nemen aan deze beurs; 
-  expositiehal: het onroerend goed waarin of waarrond de beurs door 
de organisator georganiseerd wordt; 
-  Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 

2. Toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden 
Deze Algemene Voorwaarden beheersen alle contractuele verplicht-
ingen tussen de organisator en de exposant met betrekking tot het 
indienen van de inschrijvingsaanvraag door de kandidaat-exposant, de 
behandeling van deze aanvraag door de organisator en, in voorkomend 
geval, de aanvaarding van de exposant en de deelname aan de beurs 
door de exposant. De exposant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn eigen 
algemene voorwaarden, zelfs in het geval deze van een latere datum 
zouden zijn dan deze Algemene Voorwaarden. De exposant verklaart 
uitdrukkelijk, door het overmaken aan de organisator van zijn behoorlijk 
ingevulde en ondertekende inschrijvingsaanvraag, dat iedere contrac-
tuele relatie ontstaan tussen hem en de organisator in verband met de 
beurs beheerst zal worden door deze Algemene Voorwaarden. 

3. Toelatingsvoorwaarden, inschrijvingsaanvraag en aanvaarding 
Worden slechts toegelaten als exposant deel te nemen aan de beurs 
georganiseerd door de organisator: bedrijven of hun vertegenwoordi-
gers of kleinhandelaars die over de nodige toelatingen en/of vergun-
ningen beschikken om hun commerciële activiteiten in België̈ uit te 
oefenen. De naam van de exposant moet verplicht op de frieslijst van 
de stand voorkomen. De exposant moet zijn commerciële binding 
met de firma waarvan hij de producten tentoonstelt, in zijn functie als 
algemeen of alleen agent, of aangestelde verdeler, op aanvraag van 
de organisator kunnen voorleggen. De aanvraag naar deelneming aan 
de door de organisator georganiseerde beurs dient te geschieden op 
een door de organisator aan de kandidaat-exposant ter beschikking 
gestelde inschrijvingsaanvraag. De inschrijvingsaanvraag moet door de 
kandidaat-exposant onder haar originele vorm teruggestuurd worden 
aan de organisator nadat zij behoorlijk ingevuld en ondertekend is. Het 
indienen van de inschrijvingsaanvraag door de kandidaat- exposant 
behelst in zijnen hoofde een bindend en onherroepelijk aanbod om aan 
de beurs deel te nemen onder de voorwaarden opgenomen in deze 
Algemene Voorwaarden, in zijn inschrijvingsaanvraag alsook in ieder 
ander contractueel document dat hem met de organisator zou kunnen 
verbinden. Het indienen van de inschrijvingsaanvraag geeft dus niet van 
rechtswege recht op deelname aan de beurs waarvoor de inschrijving 
wordt aangevraagd, gezien hiertoe de aanvaarding van de kandidaat-
exposant door de organisator bekomen moet worden. Alle inschrijv-
ingsaanvragen die uitgaan van de verschillende exposanten zullen het 
voorwerp uitmaken van een selectie door de organisator. De organisa-
tor behoudt zich het recht voor elke inschrijving van een kandidaat-
exposant te weigeren, zonder dat deze beslissing hoeft gemotiveerd 
te zijn. Dergelijke weigering kan voor de organisator geen enkel ander 
gevolg teweegbrengen dan de terugbetaling van de eventuele reeds 
door de kandidaat-exposant gestorte som. Een dergelijke terugbetal-
ing zal enkel gebeuren na aanzuivering van de rekening van de 
kandidaat-exposant. De aanvaarding van de kandidaat-exposant door 
de organisator maakt de vaste deelname en het voorschot op de be-

dragen verbonden aan de deelname van de exposant opeisbaar, zelfs 
indien de exposant later zijn deelname voor om het even welke reden 
annuleert, of indien de exposant besluit om de oppervlakte die hij initieel 
had aangevraagd, te beperken. De organisator behoudt zich het recht 
voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, welke buiten zijn 
toedoen zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord) de 
in de inschrijvingsaanvraag genoemde data en tijden van de beurs te 
wijzigen ofwel de beurs geen doorgang te doen vinden, zonder dat in 
die gevallen exposanten, onverschillig of hen reeds standruimte mocht 
zijn toegewezen, aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisator 
op vergoeding van enigerlei schade, in welke vorm of uit welke oorzaak 
deze ook mocht zijn ontstaan. Wijzigingen van data en tijden geven de 
exposanten niet het recht hun inschrijving geheel of gedeeltelijk terug te 
trekken. 

4. Prijs, betalingsvoorwaarden en -modaliteiten 
De eenheidsprijs voor de standplaatsen en de huur van de stand 
worden bepaald door de organisator, opgenomen in de inschrijving-
saanvraag en medegedeeld aan de exposanten. Extra’s en/of afwi-
jkingen worden vermeld in het technisch handboek en/of op de inschrijv-
ingsaanvraag. Bij aanvaarding door de organisator van de inschrijving 
van de exposant, is het volledig bedrag van de inschrijvingssom door de 
exposant aan de organisator verschuldigd en door de organisator aan 
de exposant gefactureerd. Deze inschrijvingssom zal door de exposant 
aan de organisator worden betaald als volgt: (i) Als de aanvaarding 
minder dan 12 maanden voor de aanvang van de beurs plaatsvindt : 
a. de exposant zal aan de organisator een niet terugbetaalbaar 
voorschot van 50% betalen op de totale inschrijvingssom bij de aan-
vaarding door de organisator van de inschrijving, ten laatste binnen 30 
dagen na factuurdatum; en
b. het saldo van 50% zal door de exposant aan de organisator betaald 
worden uiterlijk negentig dagen voor aanvang van de beurs 
(ii) Als de aanvaarding meer dan 12 maanden voor de aanvang van de 
beurs plaatsvindt :
a. de exposant zal aan de organisator een eerste niet terug betaalbaar 
voorschot van 20% betalen op de totale inschrijvingssom bij de aan-
vaarding door de organisator van de inschrijving, ten laatste binnen 30 
dagen na factuurdatum; en  
b. de exposant zal aan de organisator een tweede niet terugbetaalbaar 
voorschot van 30% betalen op de totale inschrijvingssom uiterlijk 12 
maanden voor aanvang van de beurs.
c. het saldo van 50% zal door de exposant aan de organisator betaald 
worden uiterlijk negentig dagen voor aanvang van de beurs. 
Bijkomende diensten of goederen besteld door de exposant, zullen 
afzonderlijk gefactureerd worden en zijn contant betaalbaar. Indien 
één of meerdere facturen onbetaald blijven na het verstrijken van de 
daarvoor gestelde termijn, brengt deze niet-betaling het verval van 
het recht op een standplaats met zich mede, onverminderd de andere 
bepalingen van dit artikel. Zo enig saldo door de exposant niet tijdig 
betaald is, zal de organisator het recht hebben de exposant de toegang 
tot de beurs te weigeren totdat het volledige saldo zal zijn aangezuiverd. 
Dergelijke weigering doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de 
organisator alle bedragen die door de exposant verschuldigd zijn op te 
eisen en geeft de organisator tevens het recht om de standplaats van 
deze exposant aan een andere exposant toe te wijzen. De facturen 
van de organisator zijn contant, netto en zonder korting of verrekening 
betaalbaar. De betalingen moeten voldaan worden in euro en door mid-
del van overschrijving op de bankrekening vermeld op de facturen. Elk 
protest door een exposant met betrekking tot een factuur moet binnen 
de acht dagen na de factuurdatum gebeuren. Dergelijk protest verleent 
aan de exposant geen enkel recht om enige betalingsverbintenis of 
elke andere verbintenis tegenover de organisator op te schorten. De 
niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt, van rechtswege en 
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een moratoire interest aan 
een interestvoet van 12% per jaar alsmede alle andere verschuldigde 
sommen (zelfs deze waarvan de vervaldag nog niet is aangebroken) 
opeisbaar. De openingsdata en uren van de beurs worden door de 
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organisator bepaald en aan de exposanten medegedeeld. Zo de beurs 
wordt onderbroken of vroegtijdig beëindigd door feiten buiten de wil van 
de organisator, kan zulks geen aanleiding geven tot het zelfs gedeelteli-
jk terugbetalen van de door de exposanten verschuldigde bedragen, of 
tot enige schadevergoeding van welke aard, oorsprong of omvang ook 
ten voordele van de exposanten. 

5. Toewijzing van de standplaats 
De standplaats van de exposant wordt door de organisator toegewezen. 
Deze laatste kan rekening houden met de door de exposant in zijn 
inschrijvingsaanvraag geuite voorkeur, zonder dat deze voorkeur even-
wel enig recht op een bepaalde standplaats verleent. De organisator 
bepaalt voor elke exposant plaats en afmetingen van standplaats die 
wordt toegewezen. 
De organisator behoudt zich het recht voor om het grondplan van de 
beurs aan te passen en bijgevolg de inplanting van de standplaatsen 
te veranderen indien nuttig of nodig, zonder dat de exposant recht kan 
doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oor-
zaak die ook mocht worden geleden. Het grondplan van de beurs wordt 
enkel ter informatieve titel aan de exposant overgemaakt door de organ-
isator die daarvoor in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. 

6. Annulering 
Een inschrijving kan niet eenzijdig door de exposant worden ingetrok-
ken, dan wel gewijzigd. Annuleringen door exposanten moeten bij 
middel van een aangetekende brief t.a.v. de organisator meegedeeld 
worden. De aanvraag tot een kleinere standoppervlakte door een 
exposant wordt door de organisator aanzien en behandeld als een an-
nulering van de stand. 
a. De exposant die zijn deelneming annuleert dertig dagen of meer voor 
de openingsdatum van de beurs, zal aan de organisator een schadever-
goeding voor deze eenzijdige opzegging verschuldigd zijn gelijk aan de 
totale inschrijvingssom,
b. Bij annulering binnen de dertig dagen voor de openingsdatum van 
de beurs moet de exposant de volledige inschrijvingssom en alle 
andere facturen aan de organisator betalen, verhoogd met €1000 als 
schadevergoeding voor deze eenzijdige opzegging, en dat wegens de 
bijkomende schade die daaruit voortvloeit voor de organisator wegens 
het laattijdig karakter van deze annulering. Deze vergoeding voor 
eenzijdige opzegging is onherroepelijk en volledig onafhankelijk van 
de reden voor annulering vanwege de exposant. De exposant gaat 
uitdrukkelijk akkoord dat, zo hij de standplaats niet effectief inneemt, de 
organisator gerechtigd is de standplaats van deze exposant aan een 
andere exposant toe te wijzen of op de aan deze exposant toegewezen 
standplaats de melding aan te brengen: “deze stand was voorbehouden 
aan [naam van de exposant] krachtens inschrijving dd.[datum]”. 

7. Periodes van opbouw, afbouw en opening 
Het technisch handboek wordt ongeveer twee maanden voor aan-
vang van de beurs verstuurd naar alle exposanten. Hierin staan alle 
reglementen voor de op- en afbouw beschreven evenals mogelijkheden 
om extra diensten te bestellen. De expositiehal is beschikbaar voor het 
opbouwen en inrichten van de stands, alsmede het binnenbrengen van 
goederen gedurende de in het technisch handboek bepaalde periode. 
Buiten deze periode zijn werkzaamheden aan de stands, alsmede het 
binnenbrengen van goederen niet toegestaan. De exposanten dienen 
zich bijgevolg voor de periodes van opbouw, afbouw en opening 
van de beurs, te houden aan de door de organisator bepaalde uren. 
Indien 24 uur voor het tijdstip, waarop de beurs voor het bezoek wordt 
opengesteld, een exposant niet over de hem toegewezen standplaats 
heeft beschikt, of op een eerder tijdstip vaststaat dat de exposant 
niet over de hem toegewezen ruimte zal beschikken, en/of aan zijn 
betalingsverplichtingen niet tijdig heeft voldaan, kan door de organisator 
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over deze ruimte worden 
beschikt, zonder dat hij gehouden is reeds ontvangen betalingen te 
restitueren en zonder dat daardoor de verplichting van de exposant 
vervalt om de nog verschuldigde bedragen te voldoen. De organisator 
behoudt zich het recht voor om de exposanten, en gelijkgesteld hiermee 
zijn gevolmachtigden of opdrachthouders die zich niet schikken naar 
de richtlijnen betreffende de beschikbaarheid der expositieruimten, te 

beboeten met € 620 per begonnen uur, te rekenen vanaf het officiële 
sluitingsuur, bij wijze van vergoeding voor diensten als bewaking, 
technische assistentie e.d. die paraat gehouden moeten worden. Alle 
constructies, goederen, tentoonstellingsmateriaal e.d. die niet verwij-
derd of weggehaald worden ten laatste op het in het technisch hand-
boek vermelde uur op de dag van de afbouw, zullen door de organisator 
verwijderd worden op kosten en op risico van de exposant. Goederen, 
materialen en producten in het kader van dergelijk initiatief door de 
organisator opgeruimd, zullen niet meer door de exposant kunnen 
opgeëist worden, die door het verlaten van de expositiehal op het uur 
vastgesteld in het technisch handboek, akkoord gaat met de definitieve 
afstand van deze goederen en/of materialen en/of producten. 

8. Inrichting van de stand en veiligheid 
De organisator behoudt zich het recht voor om de installaties die de al-
gemene inrichting van de beurs, de naburige exposanten of het publiek 
zouden schaden of hinderen, weg te halen of te wijzigen. Decoratie, ge-
luid, en/of publiciteit die de belangen van derden in het gedrang kunnen 
brengen, schade aan derden kunnen veroorzaken of het algemeen zicht 
kunnen verstoren worden verboden en kunnen door de organisator ten 
alle tijde bij eenzijdige beslissing verwijderd worden op kosten en risico 
van de exposant zonder dat deze enig verhaal kan laten gelden tegen 
de beslissing van de organisator. De organisator heeft, zonder daartoe 
tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, het recht: 
(i) goederen en diensten die naar zijn oordeel in strijd zijn of zouden 
kunnen zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of een 
ordelijk verloop van de beurs; en/of 
(ii) goederen en diensten, die in strijd zijn met enige bepaling van 
deze Algemene Voorwaarden; te weigeren, respectievelijk onmiddel-
lijk van de beurs te doen verwijderen. De exposant zal zich onthouden 
materiaal en/of constructies aan te brengen die ontplofbaar of ontv-
lambaar zijn of die van aard zijn de bezoekers te hinderen. Het wordt 
de exposant ten stelligste verboden om gasflessen of ontvlambaar 
materiaal dat niet brandwerend is gemaakt te gebruiken of op te 
slaan in de ruimtes van de expositiehal. De exposant zal in de stand 
alle maatregelen nemen om het brandrisico te vermijden en zal zich 
desbetreffend gedragen naar alle eventueel door de organisator te 
verschaffen richtlijnen en instructies die hij als bindend erkent. De ten-
toongestelde producten en toestellen moeten uitgerust zijn en geplaatst 
worden conform de veiligheidsvoorschriften en de federale, regionale en 
gemeentelijke reglementen die op het ogenblik van de beurs van kracht 
zijn waar de beurs plaatsvindt. Bij demonstraties moet de exposant alle 
voorzorgsmaatregelen nemen voor de veiligheid van het personeel, 
de bezoekers en voor het in goede staat houden van de expositiehal. 
De exposanten zijn als enigen verantwoordelijk voor elk ongeval dat 
zich kan voordoen naar aanleiding van demonstraties of ingevolge het 
materieel dat ze tentoonstellen of gebruiken, zonder dat de organisator 
enige aansprakelijkheid daarvoor kan oplopen. 

9. Overdracht - onderhuur 
Het is de exposant ten stelligste verboden de rechten voortvloeiende uit 
deze Algemene Voorwaarden en enige overeenkomst die de organisa-
tor en de exposant verbindt, onder om het even welke vorm, te delen, 
te vervreemden of over te dragen. Het is bijgevolg de exposant ook 
ten stelligste verboden zijn standplaats of een deel ervan te delen, te 
verhuren of onder te verhuren. 

10. Intellectuele eigendom 
De exposant garandeert dat zijn activiteiten in het kader van de beurs, 
waaronder maar niet beperkt tot de door hem op de beurs getoonde 
c.q. aangeprezen goederen en diensten en alle door hem verzorgde 
publiciteit, op geen enkele wijze in strijd zijn met enigerlei rechten van 
derden, zoals bijvoorbeeld rechten van intellectuele eigendom (waar-
onder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirech-
ten, modelrechten), of anderszins onrechtmatig zijn. Voorts garandeert 
de exposant dat alle informatie die hij in het kader van de beurs aan 
de organisator ter beschikking stelt omtrent zijn activiteiten, bijvoor-
beeld voor publicatie in de beursgids of op de website van de beurs, 
volledig en correct is en niet op enigerlei wijze in strijd is met rechten 
van derden of anderszins onrechtmatig is. De exposant garandeert 
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met name dat de foto’s die hij aan de organisator overhandigt teneinde 
opgenomen te worden in de beursgids van de beurs, of die aan de 
pers worden medegedeeld, vrij zijn van alle rechten, zodanig dat de 
organisator deze kan gebruiken, herdrukken, beheren of op gelijk welke 
wijze exploiteren. Indien dit niet het geval zou zijn, verbindt de exposant 
er zich toe om zelf alle rechten te dragen en bijgevolg te betalen, die 
verschuldigd zouden zijn op de aan de organisator overhandigde foto’s 
en om de organisator schadeloos te stellen tegen alle kosten, schade, 
aanspraak of verlies die de organisator zou kunnen oplopen omwille 
van het feit dat de aan de organisator overhandigde foto’s niet vrij zijn 
van alle rechten. De organisator behoudt zich het recht voor om tijdens 
de beurs foto’s te nemen, zowel tijdens de periodes van opbouw en 
afbouw, evenals het recht de foto’s te gebruiken, te reproduceren, te 
vermenigvuldigen, mee te delen, over te dragen of op gelijk welke 
andere wijze te exploiteren. Behalve in geval van tegengestelde vraag, 
die ten minste één maand voor de datum van de officiële opening van 
de beurs per aangetekende brief door de exposant aan de organisator 
wordt gericht, verklaart en erkent de exposant de eventuele rechten die 
hij op deze foto’s zou kunnen hebben ten kosteloze en definitieve titel af 
te staan aan de organisator. Indien de exposant kennis heeft genomen 
van een mogelijke inbreuk op rechten van derden door hem op de beurs 
getoonde c.q. aangeprezen goederen en diensten, zal hij de organisator 
daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen onder overlegging van 
een kopie van de schriftelijke sommatie van de derde (indien aanwezig). 
De exposant verplicht zich alle informatie omtrent zijn activiteiten en de 
eventuele (dreigende) geschillen met derden daaromtrent, waarvan hij 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de organisator daarvan kennis 
dient te nemen, tijdig aan de organisator mede te delen. In geval van 
(bewarend of uitvoerend) beslag is de exposant verplicht daarvan on-
verwijld mededeling te doen aan de organisator. De exposant vrijwaart 
de organisator, alsmede de eigenaar en exploitant van de beursruimte, 
en hun bestuurders en alle overige voor hen werkzame personen, voor 
alle aanspraken van derden, wegens inbreuk op rechten van intel-
lectuele eigendom of anderszins, in verband met de activiteiten van 
de exposant (en de voor hem werkzame derden) in het kader van de 
beurs, waaronder maar niet beperkt tot de door de exposant op de 
beurs getoonde c.q. aangeprezen goederen en diensten. De exposant 
verplicht zich de organisator volledig schadeloos te stellen voor alle 
door hem geleden schade en kosten, waaronder begrepen de volledige 
kosten van rechtsbijstand, die verband houden met een (vermeende) 
inbreuk door de exposant op rechten van derden. 

11. Naleving van de wetten en reglementen 
De exposanten zullen op hun stand of in het kader van de beurs 
waaraan zij deelnemen stipt alle wetten en reglementen naleven en 
o.m. hun wettelijke verplichtingen uit hoofde van hun beroep als produ-
cent en/of handelaar. Bij eventuele inbreuken op de bepaling van huidig 
artikel, en zo de organisator dit nuttig oordeelt, kan de organisator de 
stand laten sluiten of alle door hem nuttig geoordeelde maatregelen 
treffen, dit zonder voorafgaandelijke verwittiging en zonder dat zulks 
aanleiding kan geven tot enige vordering in schadevergoeding door de 
exposant. 

12. Verzekering 
De exposant is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen 
alle schade van welke aard ook, die veroorzaakt zou worden 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 door hem verstrekte deelnemerskaarten en/of toegangsbewijzen, 
en hij is verplicht de organisator te vrijwaren voor alle aanspraken, die 
anderen in verband met een en ander tegen de organisator zouden 
kunnen doen gelden. De exposant is verplicht een ‘verzekering tegen 
alle risico’s af te sluiten voor zijn bezittingen, producten machines en 
goederen, die deze verzekert tegen verlies, diefstal, schade en elke 
vorm van vernieling. De exposant verzaakt aan elk verhaal dat hij 
zou kunnen uitoefenen tegen de organisator, de eigenaars, uitbaters, 
bezetters van de expositiehal of het beurscomplex, de deelnemers aan 
de beurs, de bestuurders, beheerders, directeurs, verantwoordelijken, 
aangestelde en personeel van deze entiteiten of organismes. Niet-betal-
ing van enige verzekeringspremie en eventuele kosten in dit verband 

zal de organisator machtigen de exposant de toegang te ontzeggen tot 
de beurs of zelfs zijn stand op te richten. 

13. Afstand van verhalen 
De exposant ziet, zowel in eigen naam als in naam van zijn vertegen-
woordigers en de door hem toegelaten personen, uitdrukkelijk af van 
alle verhaal die zij gerechtigd zouden zijn uit te oefenen tegenover de 
eigenaars van de expositiehal of het beurscomplex en/of de organisator 
ingevolge alle wettelijke en extra wettelijke beschikkingen of uit hoofde 
van welke schade dan ook die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks 
aan hen of derden toegebracht worden. De exposant verbindt er zich 
toe, namens hemzelf zowel als namens zijn vertegenwoordigers en de 
door hem toegelaten personen, deze verhaalafstand ter kennis te bren-
gen van hun verzekeraars schaden, aansprakelijkheid en arbeidson-
gevallen. 

14. Uitsluiting van aansprakelijkheid 
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor feitelijkheden 
van derden waardoor de exposanten in het genot van hun stand worden 
gestoord. Evenmin kan de organisator aansprakelijk gesteld worden 
voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding e.d., aan de stand en/
of het tentoonstellingsmateriaal en/of aan de goederen die zich in 
de expositiehal bevinden. De exposant zal desbetreffend geen enkel 
verhaal laten gelden ten opzichte van de organisator. Deze uitsluiting 
van aansprakelijkheid in hoofde van de organisator geldt eveneens voor 
elke schade die zou kunnen ontstaan aan de stand of aan één van zijn 
onderdelen, aan de aldaar geëxposeerde of te exposeren goederen, 
of andere op de stand aanwezige of te plaatsen goederen, in zoverre 
deze beschadigd zouden worden n.a.v. enige manipulatie ervan, dit 
zelfs zo deze manipulatie zou geschieden door de organisator, één 
van zijn aangestelde, of enige derde voor wie de organisator enige 
verantwoordelijkheid, hetzij contractuele, hetzij buitencontractuele, 
dit alles in de meest brede zin van het woord, zou dragen. Goederen, 
daaronder begrepen de verpakking, bevinden zich in de expositiehal, 
of op bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de exposant. 
De organisator belast zich niet met het verzekeren van de goederen. 
De organisator, zijn bestuurders, gemachtigden en personeel zijn niet 
aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan tengevolge 
van beschadiging of verloren gaan van goederen, noch voor schade 
ontstaan door het niet of onvoldoende functioneren van technische 
installaties van de expositiehal of door eventuele andere gebreken van 
deze expositiehal of de bijbehorende terreinen, noch voor schade uit 
welke oorzaak ook ontstaan aan goederen of personen. De organisa-
tor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen 
bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of elke andere schade. 
Indien aan de organisator geen (volledig) beroep zou toekomen op 
voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen dan zal de organisator ter 
zake deze schade ten hoogste aansprakelijk zijn tot de hoogte van 
het door de organisator aan de exposant gefactureerde bedrag voor 
deelname aan de beurs. 

15. Overmacht  
In geval van overmacht, heeft de organisator het recht om de uitvoering 
van de contracten met de exposanten voor de duur van de overmacht 
op te schorten, of om de volledige of een gedeelte van de contracten 
op ieder ogenblik met onmiddellijk effect te beëindigen, zonder dat hij 
gehouden is de exposanten te vergoeden. Indien de beurs door een 
onvoorziene gebeurtenis of door overmacht afgelast, uitgesteld of 
ingekort wordt, kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden 
gesteld en blijven de door de exposanten gestorte bedragen in elk geval 
verworven door de organisator, waarbij deze laatste niet gehouden is 
tot enige terugbetaling of vergoeding. In dit opzicht houdt de beurs zich 
aan de exclusieve risico’s van de exposanten, die geen beroep kunnen 
doen op een algemene schadevergoeding of terugbetaling. In voorko-
mend geval, indien de organisator dit nuttig of opportuun acht, zal hij 
echter uit goede wil, maar zonder verplichting en zonder af te wijken 
van bovenvermelde principes, naar gelang de betaalde bedragen of het 
bedrag dat hem overblijft, kunnen terugbetalen, na aftrek van alle kos-
ten die al betaald zijn of nog moeten worden betaald voor de afgelaste, 
uitgestelde of onderbroken beurs. Enkel de organisator is bevoegd 
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om deze kosten te bepalen. Worden o.a. beschouwd als gevallen van 
overmacht: brand, oorlog, natuurrampen, handelingen van de overheid 
(“le fait du prince”), stakingen, alsook ieder ander geval van overmacht 
(met inbegrip van de beslissingen met betrekking tot de beurs genomen 
door de eigenaar of uitbater van de expositiehal) en ieder geval dat de 
bezetting van de standplaats of de organisatie van de beurs aanzienlijk 
moeilijker en/of onmogelijk maakt. 

16. Verandering van locatie of datum van de beurs of annulatie van 
de beurs 
(i) In het geval dat de beurs door feiten buiten de wil of redelijke controle 
van de organisator (waaronder maar niet beperkt, elke actie van de 
eigenaar of uitbater van de expositiehal, elke staking of industriële actie 
die invloed heeft op de personeelsbezetting bij de organisator), geheel 
of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden op de voorziene locatie of datum, is 
de organisator gerechtigd de beurs te annuleren, geheel of gedeeltelijk 
te verplaatsen of naar een andere datum te verplaatsen, of de beurs 
duurtijd en/of de periodes van opbouw en/of afbouw te beperken, en 
hiervoor naar eigen goeddunken de exposant al dan niet te vergoeden. 
Deze vergoeding, indien toegekend, zal in verhouding staan tot het 
saldo van alle inschrijvingssommen ontvangen door de organisator met 
betrekking tot de beurs die volgens de organisator overblijven na aftrek 
van de door de organisator gedragen kosten en zijn redelijke vergoed-
ing in het kader van de beurs, en zal in elk geval nooit het bedrag 
overschrijden dat de exposant betaald heeft. De exposant erkent hierbij 
dat hij in deze omstandigheden geen recht heeft op enige terugbetaling, 
schadevergoeding of onkosten. 
(ii) Elke verandering van de locatie van de beurs binnen een straal van 
50 km van de oorspronkelijke locatie geeft de exposant geen recht om 
zijn deelname aan de beurs te annuleren. Elke verandering van de lo-
catie van de beurs naar een locatie buiten een straal van 50 km van de 
oorspronkelijke locatie, geeft de exposant het recht om zijn deelname 
binnen de 15 kalenderdagen na de bekendmaking van de verander-
ing van locatie, te annuleren. Na deze termijn van 15 kalenderdagen 
wordt de exposant verondersteld de verandering van locatie te hebben 
aanvaard. 
Elke verandering van de datum van de beurs naar een datum binnen de 
30 dagen voor of na de oorspronkelijke datum, geeft de exposant geen 
recht om zijn deelname aan de beurs te annuleren. Elke verandering 
van de datum van de beurs naar een datum die vroeger of later dan 
deze 30 dagen valt, geeft de exposant het recht om zijn deelname bin-
nen de 15 kalenderdagen na de bekendmaking van de verandering van 
locatie, te annuleren. Na deze termijn van 15 kalenderdagen wordt de 
exposant verondersteld de verandering van locatie te hebben aanvaard. 
(iii) In geval de organisator beslist om de beurs niet te organiseren 
wegens om het even welke reden (incl. commerciële redenen), maar 
die geen geval van overmacht zoals hierboven bepaald in zijnen 
hoofde uitmaakt, is aan de exposanten enkel de terugbetaling van de 
reeds betaalde voorschotten en facturen verschuldigd, zonder dat de 
exposanten aanspraak kunnen maken op enige vergoeding (zij het voor 
eventuele schade of voor een andere reden). 

17. Uitzetting 
De organisator behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang 
de exposant uit te zetten, en het contract met deze laatste te verbreken 
ingeval de exposant deze Algemene Voorwaarden of elke andere con-
tractuele bepaling die hem met de organisator verbindt niet respecteert. 
In geval de exposant weigert de beurs vrijwillig te verlaten, kan de 
organisator overgaan tot de gedwongen uitzetting op exclusieve kosten 
van de exposant. De uitzetting beïnvloedt in geen geval de opeisbaar-
heid van de totaliteit van de bedragen verschuldigd door de exposant 
aan de organisator. De organisator zal eveneens het recht hebben om 
vanwege de uitgezette exposant vergoeding te eisen van alle schade 
die de organisator zal geleden hebben ten gevolge van de feiten die tot 
de uitzetting aanleiding hebben gegeven. 

18. Varia 
De exposanten zullen zich stipt houden aan de nauwgezette maatrege-
len van deze Algemene Voorwaarden en de eventueel bijgevoegde 
schikkingen.

Enkel de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is bin-
dend voor de partijen. De teksten in een andere taal gesteld zijn enkel 
vertalingen en hebben als dusdanig geen bindende waarde tussen 
partijen, waar in geval van discrepantie tussen deze verschillende tek-
sten of in geval van betwisting enkel de Nederlandse tekst zal kunnen 
ingeroepen worden. 
Bij betwisting omtrent de geldigheid, de inhoud en/of de interpretatie 
van deze Algemene Voorwaarden, of van de bedingen van de inschrijv-
ingsaanvraag, zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn. Alle 
betwistingen omtrent de geldigheid, de inhoud en/of de interpretatie van 
deze Algemene Voorwaarden zullen alleen aan de Belgische rechtbank-
en kunnen voorgelegd worden. 
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