WELKOM BIJ
DE BIOBEURS
Beste Biobeurs exposant,

Binnenkort neemt u deel aan De Biobeurs 18 t/m 19 januari 2023
en middels dit
aanvraagformulier kunt u alle producten en diensten, die u nodig heeft voor een succesvolle beursdeelname,
bestellen.
Hoe werkt dit aanvraagformulier?
Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk en hebben daarom één digitaal aanvraagformulier ontwikkeld waarop
u eenvoudig alle diensten en producten van Libéma kunt bestellen. Wij verzoeken u vriendelijk om dit formulier zo
compleet mogelijk in te vullen en ondertekend terug te sturen naar de Servicebalie.
•
•

Op de eerste pagina vult u de gevraagde gegevens in. Deze gegevens worden vervolgens
automatisch op de volgende pagina’s overgenomen.
Op de laatste pagina ondertekent u het document en geeft u aan gerechtigd te zijn om deze bestelling
namens uw bedrijf te kunnen plaatsten.

Welke formulieren vindt u in dit document?

Vragen?

In dit document vindt u de volgende formulieren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standbouw
Meubilair
Electra aansluitingen
Bekabeld internet
Water
Parkeren
Standschoonmaak
Afvalverwerking
Heftruck/hoogwerker

Neem contact op via 073 629
39 00
of mail:
servicebalie@brabanthallen.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Prijs en andere wijzigingen onder voorbehoud.

Om het formulier naar de Servicebalie te kunnen retourneren dient u de bestelling af te
ronden door het vinkje ‘akkoord’ aan te klikken. Hierna is het mogelijk om het formulier te
verzenden met de verzendknop op de laatste pagina. Het formulier komt dan automatisch
bij de Servicebalie terecht die uw aanvraag met zorg behandelt. U ontvangt altijd binnen 2
werkdagen een bevestiging van uw bestelling.
LET OP: Als het PDF automatisch in de browser wordt geopend werkt de verzendknop niet,
u dient eerst het PDF op te slaan op uw pc en te openen met 'Adobe' of 'Adobe Acrobat DC'
Wij wensen u een goede voorbereiding en succesvolle beursdeelname van de biobeurs toe.

ALGEMENE INFORMATIE
Afval
De milieuzorg in het algemeen en de afvalverwijdering in het bijzonder maakt het noodzakelijk dat ook onze
accommodatie zorgvuldig omgaat met begrippen als ‘afvalscheiding’ en ‘de vervuiler betaalt’. Dat betekent dat u het
door u geproduceerde afval niet op het terrein van onze accommodatie kunt achterlaten, maar dat dit meegenomen
moet worden naar uw eigen bedrijf. Indien u wenst dat wij de afvoer verzorgen, kunt u daarvoor de middelen
aanvragen bij onze accommodatie. Materialen en afval die na de op- of afbouwperiode achterblijven, zullen door onze
accommodatie naar eigen inzicht en voor rekening en risico van de deelnemer worden opgeslagen of
weggegooid. Tevens wordt u erop gewezen dat de standruimte na de afbouwperiode vrij van plakband dient te
worden opgeleverd.
Bevestigen materialen
Het is niet toegestaan materiaal te bevestigen aan muren, plafonds of de kapconstructie voor het ophangen van
standplafonds, standluifels, armaturen, e.d.. Indien u gebruik wenst te maken van ophangpunten dienen deze
voorafgaand aan de beurs te worden aangevraagd bij de Servicebalie. Daarnaast is het eveneens niet toegestaan
om muren en vloeren te beschilderen of te beplakken, in muren of vloeren te hakken, boren, spijkeren of anderszins
te beschadigen. De schade die wordt aangebracht aan onze accommodatie wordt doorbelast aan de veroorzakende
exposant.
Brandveiligheid
Onze accommodatie stelt hoge eisen aan brandveiligheid. Op grond van de brandweervoorschriften dienen de nooduitgangen te allen tijde vrij gehouden te worden en de brandblussers goed bereikbaar te zijn. Overige aanwijzingen
kunt u vinden in de brandweervoorschriften van onze accommodatie, die verstrekt worden aan de beursorganisator.
Calamiteiten
Onze accommodatie beschikt over een goed opgeleide BHV-organisatie die bij calamiteiten geactiveerd wordt. In
geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van dit personeel strikt op te volgen. U herkent het betreffende
personeel aan de retro-reflecterende veiligheidsvesten.
Elektriciteit
Het aansluiten van voorzieningen op het elektriciteitsnet van onze accommodatie mag alleen worden uitgevoerd door
onze eigen technische medewerkers of een door ons daarvoor aangestelde installateur. Exposanten mogen zelf hun
installatie van de betreffende stand aanleggen. Deze dient echter op een correcte en vooral veilige manier te worden
aangelegd zoals dat staat omschreven in de NEN 3140-norm. Technische medewerkers van onze organisatie kunnen
uw stand bezoeken om de door u aanlegde installatie te controleren op basis van de hierboven vermelde norm. De
eventueel door hun verstrekte richtlijnen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Geluid
Het projecteren van beelden, versterken van het geluid d.m.v. luidsprekers en het ten gehore brengen van muziek
dient op een zodanig niveau te geschieden dat de omgeving daar geen hinder van ondervindt.

Internet
Wilt u op de beurs uw website aan bezoekers laten zien of gewoon gebruik maken van het internet? Dat is natuurlijk
mogelijk in onze accommodatie.
Tijdens de Biobeurs is het WIFI netwerk uitgekocht door de organisatie. Zij verzorgen een beveiligd netwerk voor
standhouders.
SSID: Biobeurs-standhouders
Wachtwoord: stand2023
Het is niet toegestaan een eigen draadloos netwerk te creëren in de stand. Dit veroorzaakt storing bij omliggende
stands. Libéma behoudt te allen tijde het recht opgebouwde draadloze netwerken die storing veroorzaken uit te
schakelen. Eventuele hierdoor ontstane schade kan niet op Libéma verhaald worden.
Verzekering
De accommodatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal of schade aan stands, goederen, schade
tijdens transport of tijdens beursdagen. Exposanten worden aangeraden om hiervoor een verzekering af te sluiten.
Water
•
Eenieder die water gebruikt en/of toepast, op welke manier dan ook, mag dit water alleen betrekken via een
aansluiting aangevraagd bij onze accommodatie en verzorgt door onze huisinstallateur MTD Nederland BV.
•
Het betrekken van water uit tappunten, zoals de brandslanghaspels, is uit het oogpunt van volksgezondheid en
brandveiligheid ten strengste verboden. Ook het zelf meebrengen van water is verboden.
•
Alle aërosolvormende apparatuur, zoals fonteinen, sproeiers, douches, bubbelbaden, luchtbevochtigers en
vernevelaars zijn verboden.
•
Exposanten dienen te allen tijde volledig mee te werken aan controles van beursorganisatie of accommodatie.
•
Toeslag voor aanvraag tijdens beursopbouw € 75,00.
•
Voorrijkosten (niet ten laste van MTD Nederland bv) € 100,00
Legionella
Gebruik van aerosolvormende waterconstructies zoals bubbelbaden, vernevelingsapparatuur, bevochtigers, fonteinen
en douches kan risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de organisatie is toepassing/gebruik ten strengste verboden

UW GEGEVENS
Wij verzoeken u vriendelijk om dit digitale aanvraagformulier voor 9 januari 2023
te retourneren.
Na deze datum zijn bestellingen niet automatisch gegarandeerd en zal er op bepaalde artikelen een toeslag komen.

Evenement:
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Factuuradres (evt. mailadres):
Factuur Postcode en Plaats:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Uw referentienummer:
Standnummer:
BTW-nummer:

De Biobeurs 18 t/m 19 januari 2023

STANDBOUW
Evenement:

De Biobeurs 18 t/m 19 januari 2023

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Factuur Adres:
Factuur Postcode en Plaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Uw referentienummer:
Standnummer:
BTW-nummer:

Hieronder kunt u aangeven welke standbouw wij voor u mogen verzorgen.
Heeft u specifieke standbouw wensen, dan kunt u per mal contact opnemen via: servicebalie@brabanthallen.nl

Space only: (afname standvloer per m2): Inclusief:
antraciet tapijt (andere kleuren tegen meerprijs mogelijk),
**standhouderspassen geldig voor beide dagen Exclusief:
stroom(verplicht), wanden en meubilair

Let op: minimale afname van 12m2

Let op: minimale afname van 6m2
€ 175,00
Voorkeur standnummer:

Standbouw Superiorpakket: (afname standbouw per m2)
inclusief:
- Wanden (wit). De wanden zijn 2,5 meter hooog
- Frieslijst (wit)
- Naamsvermelding op frieslijst (maximaal 1 bedrijf)
- 3kW stroomaansluiting incl. verbruik. .
- Tapijt antraciet, andere kleuren tegen meerprijs mogelijk.
- Verlichting (1 duospot per 6m2)
- **Standhouderspassen geldig voor beide dagen
- Balie
- Lage tafel met 2 stoelen
- Schoonmaak
Groen

€ 135,00

Voorkeur standnummer:

Standbouw Comfortpakket: (afname standbouw per m2)
Inclusief:
- Wanden (wit). De wanden zijn 2,5 meter hoog
- Frieslijst (wit)
- Naamsvermelding op frieslijst (maximaal 1 bedrijf)
- 3kW stroomaansluiting incl. verbruik. extra/zwaardere
aansluitingen zijn verderop in dit formulier te bestellen.
- Tapijt antraciet, andere kleuren tegen meerprijs mogelijk.
- Verlichting (1 duospot per 6m2)
- **Standhouderspassen geldig voor beide dagen

Afwijkende tapijt kleur:

Prijs
per m2

Aantal
per m2

Omschrijving

Let op: minimale afname van 6m2

€ 210,00

Voorkeur standnummer:

€ 1,75

Blauw

Comfort- & Superiorpakket:Vul hier de exacte naam in voor op de frieslijst:
(Inclusief 20 letters bij comfort- en superiorpakket, extra letters €2,75 per letter.
** standhouderspassen:

Extra informatie:

tot 25 m2
25 - 50 m2
50 - 100 m2
meer dan 100 m2

- Plaatsen van roll-up banners of andere uitingen buiten de stand is niet toegestaan.
- Zorg ervoor dat de beurswanden in dezelfde staat worden geretourneerd. Eventuele
noodzakelijke schoonmaakkosten worden in rekening gebracht bij de standhouder

4 stuks
6 stuks
10 stuks
15 stuks

STANDBOUW
Evenement:

De Biobeurs 18 t/m 19 januari 2023

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Factuur Adres:
Factuur Postcode en Plaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Uw referentienummer:
Standnummer:
BTW-nummer:

Hieronder kunt u aangeven welke standbouw wij voor u mogen verzorgen.
Heeft u specifieke standbouw wensen, dan kunt u contact opnemen via: servicebalie@brabanthallen.nl
Omschrijving

Hier staan verschillende ondernemers bij elkaar op
een plein. Het plein is speciaal ingericht voor startende
en/of kleine ondernemers. de hoeveelheid ruimte is
bescheiden, maar door de combinatie met andere
ondernemers is het een bruisende plek waar inkopers
graag rondkijken. U kunt deze tafel ook reserveren op
een van de themapleinen.

Tafel op ondernemersplein:
Inclusief:
- Balie van 124x80x100cm
- 3 zijden dicht, een bovenlijst op 225cm hoogte waar een logo
bevestigd kan worden.
- 1 standhouderspas geldig voor beide beursdagen
Presentatietafel (zonder standbouw):
Inclusief:
- Pallettafel van 200 x 80 x 92cm
- aan beide zijden een lage wand
- 3kW stroomaansluiting & verbruik Geschikt voor laptop, opladen telefoon
- 2 standhouders passen, geldig voor beide beursdagen

Omschrijving
BioMechaTech plein:
Inclusief:
- Vrije standruimte voor vaste opstelling voor gekozen aantal m2.
- Groen tapijt in stand.
- **Standhouderspassen geldig voor beide dagen.
Substandhouder:
Inclusief:
- webshop, naamfrieslijst, naam op de standhouderslijst
** standhouderspassen:
4 stuks
tot 25 m2
6 stuks
25 - 50 m2
50 - 100 m2

10 stuks

meer dan 100 m2

15 stuks

Prijs
per tafel

Aantal

Een ruimte van 3 bij 2 meter, inclusief steigerhouten tafel.
De tafels zijn ook op de verschillende themapleinen te
boeken.

€ 399,00

€ 750,00

Prijs
per m2

Aantal
per m2
Wilt u uw nieuwste trend op het gebied van mechanisatie
laten zien? Boek dan een stand op het BioMechaTech plein.
Stand zonder standbouw te boeken vanaf 8m2.

€ 55,00

Prijs per
standhouder
€ 250,00
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Bent u opzoek naar een ruimte voor bijvoorbeeld een presentatie, workshop, geef dit dan aan, dan nemen
wij spoedig contact met u op.
Omschrijving

Prijs

Ik ontvang graag meer informatie over de mogelijkheden van het huren van een ruimte:

op basis van offerte
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Libéma werkt met betrouwbare partners voor inhuur meubilair. Graag nemen wij alle zorgen uit handen. Heeft u
niet kunnen vinden wat u zocht? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan via: servicebalie@brabanthallen.nl
Levering:
Doorgaans zal het meubilair tijdens opbouw geleverd worden.

Aantal

Omschrijving

Prijs
Per stuk

Brochurerek

Voor al uw folders. Hoogte 171cm, breedte 26cm, diepte 29,5cm.

€ 90,00

Balie (afsluitbaar)

Witte afsluitbare balie. Hoogte 100cm, breedte 100cm, diepte 50cm.

€ 100,00

Barkruk

Barkruk met rugleuning, chrome poten en zwarte zitting.

€ 35,00

Kunststof Designstoel

Kunststof stoel met rug- en armleuning.

€ 9,99

Witte bloktafel hoog

Statafel 80x80cm.

€ 55,00

Witte lage tafel

Lage zittafel afmeting tafel: 160x80

€ 60,00
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Aantal Omschrijving

Prijs

Electra-aansluiting 230 V - 3 KW incl. stroomverbruik & 3-delige contactdoos

€ 175,00

Krachtstroomaansluiting CEE 400 V - 16 Ampère - 9 KW, incl. stroomverbruik excl. verdeelkast

€ 350,00

Krachtstroomaansluiting CEE 400 V - 32 Ampère - 18 KW, incl. stroomverbruik excl. verdeelkast

€ 465,00

Krachtstroomaansluiting CEE 400 V - 16 Ampère - 9 KW, incl. stroomverbruik incl. verdeelkast

€ 523,25

Krachtstroomaansluiting CEE 400 V - 32 Ampère - 18 KW, incl. stroomverbruik incl. verdeelkast

€ 647,30

Verlengkabel 220V (10 meter)

€ 25,00

• Mocht u op de eerste opbouwdag of tijdens de beurs extra aansluitingen, wijzigingen of meerwerk aanvragen,
dan zijn wij genoodzaakt daar extra kosten voor in rekening te brengen. De technische dienst is daarnaast niet
continu aanwezig.
• Alle materialen blijven eigendom van Libéma.
• Libéma is niet aansprakelijk voor schade door onvolkomenheden of storingen in het systeem.
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Omschrijving

Aantal
______

Bekabeld internet 5/5 Mb

Prijs
€ 425,00

______

Bekabeld internet 10/10 Mb

€ 799,00

______

Bekabeld internet 20/20 Mb

€ 1450,00

• Tijdens de Biobeurs is het WIFI netwerk uitgekocht door de organisatie. Zij verzorgen een beveiligd netwerk voor
standhouders. SSID: Biobeurs-standhouders Wachtwoord: stand2023
• Het is niet toegestaan een eigen draadloos netwerk te creëren in de stand. Dit veroorzaakt storing bij omliggendestands.
Libéma behoudt te allen tijde het recht opgebouwde draadloze netwerken die storing veroorzaken uit te schakelen.
Eventuele hierdoor ontstane schade kan niet op Libéma verhaald worden.
• Vraag uw internet aansluiting tijdig aan, want tijdens het evenement kunnen wij dit niet altijd meer realiseren.
• Libéma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen in het systeem.
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Aantal

Code

Omschrijving

Prijs

100

Hoofdaansluiting water**(aanvoer en afvoer voor
vaatwasser/ spoelmachine), inclusief aansluiten van
één apparaat

€ 294,50

101

Hoofdaansluiting water** (aanvoer en afvoer),
inclusief het aansluiten van één apparaat

€ 290,00

102

Hoofdaansluiting water (alleen aanvoer), inclusief
het aansluiten van één apparaat

€ 210,00

105

Extra (apparaat)aansluiting op code 101 of 102.
Maximaal 2 apparaten en 3 meter vanaf hoofdaansluiting.

€ 109,50
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Aantal

•
•
•
•
•

Omschrijving

Prijs excl. btw

Eenmalige uitrijkaart

€ 8,27

2-daags parkeerabonnement

€16,00

Parkeren op het terrein is op eigen risico.
Het is niet toegestaan om uw auto ‘s nachts op het parkeerterrein achter te laten.
Deze parkeerkaarten geven geen recht op een gereserveerde parkeerplaats.
Uitrijkaarten kunnen vanaf de eerste opbouwdag worden afgehaald bij de Servicebalie van onze accommodatie.
Voor de op- en afbouw heeft u geen uitrijkaart nodig.
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Pakket

Inhoud

Werkzaamheden

Pakket 1

Schoonmaak vóór opening
eerste beursdag.

Stofzuigen en ledigen afvalbakken

Pakket 2

Schoonmaak vóór aanvang
van alle beursdagen.

Stofzuigen en ledigen afvalbakken

Aantal m² stand

Prijs per m2

€ 2,50
€ 2,50
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Omschrijving:

Aantal

Prijs

Houtcontainer (1 m³)

€ 60,00

Papier en karton container (1 ³)

€ 45,00

Restafval container (1 m³)

€ 65,00

Plastic afvalzak (70L) incl. vuilafvoer

€ 5,00

• Containers worden op uw stand geleverd. Plastic zakken kunt u ophalen bij de Servicebalie.
• Als u tijdens de opbouw- of afbouwperiode extra plastic zakken wenst, kunt u die bestellen bij de Servicebalie.
• Materialen en afval die na de opbouw- of afbouw achterblijven, worden door de Servicebalie naar eigen inzicht voor
rekening en risico van de desbetreffende deelnemer opgeslagen of weggegooid.
• Graag wijzen wij u er ook op dat de standruimte na de afbouwperiode ook vrij van plakband dient te worden
opgeleverd.
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Tijdsindicatie of dagdeel
Datum opbouw

Datum afbouw

Hoogweker Heftruck

Chauffeur
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

				

Tarieven heftruck/hoogwerker

Prijs

Eerste 15 minuten

€ 57,50

Opvolgend per 15 minuten

€ 47,50

Inhuur halve dag (4uur)

€ 250,00

Inhuur hele dag (8 uur)

€ 450,00

Chauffeur per 30 minuten

€ 60,00

Deze aanvraag wordt door de Serviciebalie opgenomen in een voorlopige planning, waarbij zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met uw tijdsindicatie. Op het moment dat u zich tijdens de op- en/of afbouwperiode meldt bij de
Servicebalie wordt uw aanvraag definitief ingepland.
Onze accommodatie wordt door u gevrijwaard voor schade ontstaan aan goederen als gevolg van laden/lossen met de heftruck.

BETALING
Na afloop van de beurs ontvangt u een factuur voor al uw bestellingen en eventuele bijbestellingen.
De betalingstermijn van de factuur bedraagt “binnen 14 dagen na factuurdatum”.
Indien uw bedrijf/onderneming niet in Nederland is gevestigd, kunt u het BTW nummer invullen in onderstaand vak.
Bij facturering kan dan de Nederlandse BTW berekening achterwege blijven.
Indien u niets heeft ingevuld, of de gegevens zijn niet volledig, dan zijn wij genoodzaakt om de BTW volledig in
rekening te brengen.

BTW nummer:

• De betaler heeft geen recht op terugboeking.

Digitale handtekening
Ondergetekende verklaart, middels onderstaand akkoord, uit hoofde van zijn/haar functie gerechtigd te zijn tot
het tekenen van deze bestelling. Wanneer het vakje hieronder is ingevuld gaat u akkoord met de algemene
standhouder- en exposantenvoorwaarden (zie volgende pagina's). Vervolgens kunt u het document via de
verzendknop direct versturen naar servicebalie@brabanthallen.nl
Ik ga akkoord

Send
Mocht de 'send' knop niet werken, kijk dan hoe het PDF is geopend, als dit in de browser is zorg er
dan voor dat het PDF wordt opgeslagen op uw computer en open het vervolgens met 'Adobe' of
'Adobe Acrobat DC'. U kunt u er ook voor kiezen om het ingevulde PDF als bijlage te
mailen naar servicebalie@brabanthallen.nl

ALGEMENE STANDHOUDER- EN EXPOSANTENVOORWAARDEN
Artikel 1: Algemeen
1. In deze algemene standhouder– en
exposantenvoorwaarden (hierna te
noemen: de Algemene
Voorwaarden) hebben
onderstaande termen de
navolgende betekenis:
• Aanbieding(en): vrijblijvend
schriftelijk aanbod, waaronder
begrepen opties en offertes, van
Libéma aan Exposant zoals vermeld
in de Webshop of op een formulier
verkrijgbaar bij de servicebalie van
de Libéma-accommodatie.
• Evenement: een binnen een
Libéma-accommodatie
georganiseerde beurs, evenement,
etc.
• Exposant: een deelnemer aan een
Evenement welke ten behoeve van
deelname aan het Evenement
facilitaire zaken en/of diensten
inhuurt van Libéma.
• Gebrek(en): een aan Libéma toe
te rekenen mankement of defect
aan de verhuurde zaak, dat reeds
voor de levering door Libéma aan
Exposant aanwezig was en/of
waarvan de oorzaak vóór de
levering aan Exposant ligt, waardoor
de verhuurde zaak niet het
huurgenot kan verschaffen dat
Exposant bij het aangaan van de
Overeenkomst redelijkerwijs mocht
verwachten.
• Libéma: Libéma Exploitatie B.V.,
dan wel de aan haar gelieerde
dochter- of zustervennootschap
welke de betreffende accommodatie
exploiteert die voor bepaalde korte
tijd aan een derde wordt verhuurd
ten behoeve van de organisatie van
een Evenement.
• Overeenkomst(en): de tussen
Libéma en de Exposant tot stand
gekomen overeenkomst(en) met
betrekking tot de inhuur van
facilitaire zaken en/of het afnemen
van diensten ten behoeve van het
Evenement.
• Webshop: een voor de Exposant
middels een specifieke inlogcode
toegankelijke, door Libéma
geëxploiteerde, webshop bestemd
voor het bestellen van facilitaire
zaken en diensten door Exposant
ten behoeve van het Evenement.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden maken
onlosmakelijk deel uit van en zijn
van toepassing op alle
Aanbiedingen en op (de)
Overeenkomst(en) en andere
tussen afspraken tussen Exposant
en Libéma.
2. Algemene voorwaarden van
Exposant zijn niet van toepassing
op Aanbiedingen, de Overeenkomst
en andere afspraken tussen
Exposant en Libéma.
3. Van het bepaalde in de Algemene
Voorwaarden, de orderbevestiging
en de Overeenkomst wordt
uitsluitend schriftelijk afgeweken.
Handmatige aanpassingen dienen
te zijn voorzien van een paraaf van
Exposant en Libéma.

4.

Indien er, ongeacht de reden,
verschil bestaat tussen het
bepaalde in deze Nederlandstalige
versie van de Algemene
Voorwaarden en een eventuele
vertaling van de Algemene
Voorwaarden, dan prevaleert het
bepaalde in deze Nederlandstalige
versie van de Algemene
Voorwaarden.
Libéma heeft het recht de Algemene
Voorwaarden te wijzigen.

2.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend,
ook gedurende een in de
Aanbieding gestelde termijn voor
aanvaarding. Indien een Aanbieding
een termijn voor aanvaarding bevat
dan houdt dit in dat de vrijblijvende
Aanbieding na het verstrijken van
die termijn komt te vervallen.

4.

5.

3.

5.
Artikel 4: Totstandkoming van de
Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt slechts tot
stand indien en nadat Libéma een
order middels een (elektronische)
orderbevestiging heeft bevestigd,
dan wel indien en zodra (in geval
van een bestelling aan de
servicebalie van de Libémaaccommodatie) een
orderbevestiging is overhandigd,
dan wel doordat Libéma, na
ontvangst van een order, aanvangt
met de feitelijke uitvoering daarvan.
2. De inhoud en de omvang van de
verplichtingen en afspraken tussen
Exposant en Libéma worden
bepaald door de orderbevestiging
en/of de Overeenkomst en de
Algemene Voorwaarden tezamen.
3. Libéma heeft het recht een order
zonder opgave van redenen te
weigeren zonder tot enige
(schade)vergoeding jegens
Exposant gehouden te zijn.
Artikel 5: Looptijd Overeenkomst
1. De Overeenkomst vangt aan en
eindigt op de data en tijdstippen
zoals vermeld in de
orderbevestiging/de Overeenkomst.
2. Hoewel de opgegeven
leveringstermijnen zoveel mogelijk
door Libéma in acht worden
genomen, zijn dit slechts
benaderingen en binden deze
Libéma niet. De opgegeven
leveringstermijnen zijn nimmer te
beschouwen als fatale termijn.
Artikel 6: Annulering van de
Overeenkomst, herroeping en
wijzigingen van orders
1. Libéma heeft het recht om de
Overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen (te annuleren)
wegens een naar zijn oordeel
gewichtige reden. In deze situatie
zal Libéma de reeds van Exposant
ontvangen betalingen uit hoofde van
de Overeenkomst restitueren, tenzij
de reden van opzegging gelegen is
in een handelen en/of nalaten van
Exposant.
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6.

Een order kan zolang de Webshop
geopend is via de Webshop door
Exposant worden herroepen
(geannuleerd) of gewijzigd.
Na het sluiten van de Webshop kan
een Order zowel direct aan de
servicebalie van de Libémaaccommodatie als per e-mail
worden geplaatst, herroepen of
gewijzigd en heeft Libéma het recht
de kosten met betrekking tot (het
annuleren van) de bestelling bij
Exposant in rekening te brengen.
In het geval een situatie zoals
genoemd in lid 3 van onderhavig
artikel zich voordoet kan Libéma
een administratieve vergoeding van
€ 25,-- (voluit: vijfentwintig Euro en
nul Eurocent) per order en/of de
door de betreffende leverancier(s)
extra in rekening gebrachte kosten
aan Exposant doorbelasten.
Exposant is er mee bekend en
stemt er mee in dat bij het
herroepen en/of wijzigen van
aangevraagde diensten (o.a. maar
niet beperkt tot diensten voor
gebruik heftruck, opslagruimte en
afval) en/of bij het onverhoopt geen
gebruik maken van de betreffende
dienst(en), door Libéma 50% van de
kosten voor de door Exposant
aangevraagde dienst aan Exposant
wordt doorbelast.
Exposant heeft als gevolg van het
bepaalde in lid 1 van onderhavig
artikel geen recht op ontbinding van
de Overeenkomst, opzegging van
de Overeenkomst en/of
schadevergoeding.

Artikel 7: Prijzen en betaling
1. De in de Webshop vermelde prijzen
zijn vrijblijvend en gelden onder
voorbehoud van wijzigingen.
2. De Webshop is toegankelijk
gedurende de periode vermeld op
het deelnemersformulier en/of de
website met betrekking tot het
Evenement. Na sluiting van de
Webshop kunnen de prijzen door
Libéma worden verhoogd.
3. Indien tariefswijzigingen en/of
andere prijsontwikkelingen daar
naar het oordeel van Libéma
aanleiding toe geven, is Libéma
bevoegd om overeengekomen
prijzen eenzijdig te verhogen. De
aangepaste tarieven worden
doorgevoerd in de Overeenkomst
en/of verwerkt op de factuur.
4. De door Libéma gehanteerde prijzen
worden, tenzij anders staat vermeld,
weergegeven exclusief
omzetbelasting.
5. De door Exposant verschuldigde
prijs en omzetbelasting en
eventuele andere kosten of
toeslagen, worden in de
orderbevestiging en/of
Overeenkomst en op de factuur
vermeld.
6. De Exposant stemt door het
plaatsen van zijn order in met
betaling na ontvangst van een
factuur.
7. Facturen van Libéma dienen door
Exposant binnen 14 dagen na

factuurdatum te zijn voldaan, door
overmaking op het rekeningnummer
dat staat vermeld op de betreffende
factuur.
8. In afzonderlijke gevallen kan door
Libéma om betaling vooraf worden
verzocht.
9. Exposant heeft niet het recht
betalingen aan Libéma op te
schorten en/of te verrekenen. Alle
(betaal)termijnen voor Exposant zijn
fatale termijnen, zodat Exposant van
rechtswege in verzuim is door het
verstrijken daarvan. Over de termijn
dat Exposant in verzuim is, is
Exposant een rente van 1% per
maand verschuldigd, waarbij een
deel van een maand als een gehele
maand geldt.
10. De buitengerechtelijke
incassokosten komen voor rekening
van Exposant. Deze worden
vastgesteld conform de Wet
normering buitengerechtelijke
incassokosten en het bijbehorende
Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
11. Indien Exposant één of meer van
zijn verplichtingen jegens Libéma
niet nakomt, (voorlopige) surséance
van betaling aanvraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, zijn
bedrijf stillegt of liquideert of op
Exposant de Wet schuldsanering
natuurlijke personen van toepassing
wordt verklaard, zijn alle
vorderingen van Libéma op
Exposant direct opeisbaar en heeft
Libéma het recht haar contractuele
verplichtingen op te schorten en/of
de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen. De hiervoor
bedoelde opzegging laat het recht
van Libéma op schadevergoeding
onverlet. Deze schadevergoeding is
in voornoemd geval tenminste gelijk
aan het orderbedrag.
Artikel 8: Verplichtingen van
Exposant
1. Exposant dient de gehuurde zaken
op de overeengekomen datum (en
tijdstip) aan Libéma te retourneren,
in dezelfde staat als waarin hij de
betreffende zaken heeft ontvangen
bij aanvang van de Overeenkomst.
2. Exposant zal op het tijdstip van
afname de gehuurde zaken
inspecteren op uiterlijk
waarneembare Gebreken en de
aangeboden afleverbon voor goede
ontvangst aftekenen. Daarbij zal de
Exposant alle eventuele Gebreken
vermelden op het betreffende
document. De zaken worden geacht
in goede staat en conform de
Overeenkomst te zijn afgeleverd,
indien en voor zover op het
voormelde document niet anders is
vermeld.
3. Exposant is gehouden Libéma
onverwijld te informeren over een
(vermeend) gebrek aan de
gehuurde zaak en tevens gehouden
te allen tijde schadebeperkend te
handelen.
4. De door Exposant gehuurde zaken
mogen zonder schriftelijke

5.

toestemming van Libéma niet
geheel (of gedeeltelijk) worden
onderverhuurd of anderszins in
gebruik aan derden worden
verstrekt. Exposant is tevens niet
gerechtigd om, zonder schriftelijke
toestemming van Libéma, de
gehuurde zaken te vervreemden, te
verpanden of anderszins ten
behoeve van derden te bezwaren.
De volgende leveringen worden
door Exposant exclusief afgenomen
van Libéma: water(aansluitingen),
elektra(aansluitingen).

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Exposant is aansprakelijk voor alle
door Libéma geleden of te lijden
schade ontstaan aan of in verband
met de door Exposant gehuurde
zaken of door of in verband met de
door Exposant afgenomen diensten
ten behoeve van het Evenement en
voor alle andere door Libéma
geleden of te lijden schade in
verband met of door de
aanwezigheid van Exposant in de
betreffende Libéma-accommodatie.
2. Libéma is niet aansprakelijk voor
schade van welke aard dan ook die
Exposant, of een derde, in verband
met het Evenement of in verband
met de door Libéma verhuurde
zaken en/of bij Libéma afgenomen
diensten lijdt, tenzij deze schade
een gevolg is van één of meer
Gebrek(en) die Libéma bij aanvang
van de Overeenkomst kende of
behoorde te kennen.
3. In geval van aansprakelijkheid van
Libéma is deze te allen tijde beperkt
tot vergoeding van directe schade
en is nimmer hoger dan het bedrag
dat in het desbetreffende geval
onder de
aansprakelijkheidsverzekering van
Libéma wordt uitgekeerd. Libéma is
in geen geval aansprakelijk voor
gevolgschade zoals winstderving.
4. Exposant verbindt zich (een)
adequate verzekering(en) af te
sluiten die alle onzekere voorvallen
dekt die zich in verband met de
deelname van Exposant aan het
Evenement kunnen voordoen
rekening houdend met de specifieke
risico’s gerelateerd aan de
deelname van Exposant en waarvan
de schade voor rekening en risico
van Exposant komt. Exposant
verbindt zich de voor deze
verzekering te betalen premies tijdig
en volledig te voldoen en verstrekt
op eerste verzoek van Libéma een
kopie van de
verzekeringspolis(sen), de
bijbehorende polisvoorwaarden en
het bewijs van premiebetaling.
6. Exposant vrijwaart Libéma voor
aanspraken van derden die verband
houden met de deelname van
Exposant aan het Evenement.
7. Exposant is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het handelen van
de bezoekers van zijn stand en van
het gebouw waarin de stand is
geplaatst. Onder deze bezoekers
zijn mede begrepen personeel van
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Exposant en derden die in opdracht
van Exposant werkzaamheden in, in
verband met of rondom de stand
van Exposant verrichten ten
behoeve van de deelname van
Exposant aan het Evenement.
Artikel 10: Overmacht
1. Libéma is niet gehouden tot
nakoming van zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst
en/of voortvloeiend uit andere
afspraken met Exposant indien hij
daartoe als gevolg van overmacht
verhinderd wordt. Libéma is in een
dergelijk geval tevens niet tot enige
(schade)vergoeding jegens
Exposant gehouden.
2. Onder overmacht aan de kant van
Libéma wordt verstaan iedere
omstandigheid die buiten de directe
invloedssfeer van Libéma ligt en die
de normale uitvoering van de
verplichtingen verhindert of
bemoeilijkt, zoals onder meer:
staking, (beperkende of
verbiedende) overheidsmaatregelen
die het Evenement (op wat voor
manier dan ook) raken, de niet
(tijdige of volledige) nakoming door
derden, etc.
Artikel 11: Conversie
1. Indien een artikel of een gedeelte
van een artikel van de Algemene
Huurvoorwaarden wordt vernietigd
of nietig blijkt te zijn blijven de
Algemene Huurvoorwaarden voor
het overige in stand.
Artikel 12: Toepasselijk recht en
forumkeuze
1. De Overeenkomst(en) en overige
afspraken tussen Libéma en
Exposant worden beheerst door
Nederlands recht.
2. Tenzij dwingend rechtelijk een
andere rechter bevoegd is, is
uitsluitend de bevoegde rechter in
het arrondissement Oost-Brabant
bevoegd over geschillen tussen
partijen te oordelen. Libéma heeft
altijd het recht Exposant te
dagvaarden voor de rechter die
zonder voormelde forumkeuze
(mede) bevoegd is.

