Veldloopstraat,11
8790 Waregem
www.eventingwaregem.be

B de Maered’AertryckeBKasteel Hemsrode
B-8570 Anzegem

Inschrijvingsformulier

Formulaire d’inscription

Firmanaam: ……………………………......... Adres : ………… ……………….………..
Nom de la firme: ………………………......... Adresse : …………………………………..
……………………………………………………………………………………………….....
H.R./R.C.: ..................................
BTW / TVA: …………………………
Nr Bankrekening / NR Cpte bancaire: ........ - .......................... - ….....
Contact - persoon / Personne à contacter: ……………………………………………...
Tel : …………………….......Fax:................................GSM : …………………............
E-Mail:..............................................................................................................................
Bevestigt hierbij een standruimte te huren op zondag 28 september 2014, en verklaart uitdrukkelijk de
algemene voorwaarden zoals weergegeven op de achterkant van huidig inschrijvingsformulier als bindend te
aanvaarden.
Confirme par la présente louer un emplacement le dimanche 28 septembre 2014 et déclare expressément
accepter le présent règlement tel qu’il est donné au verso de ce formulaire d’inscription comme étant
obligatoire.
Huurprijs - Loyer
Reknr IBAN BE40 4682 2602 9163 BIC KREDBEBB
Melding/Mention : Trade Stand Eventing 2014
Inschrijving enkel geldig bij betaling
L’isnscription n’est valable qu’après paiement
 Naakte oppervlakte /Emplacement (max.10 m2):

€ 125 + Btw/ Tva

 Naakte oppervlakte /Emplacement (10 à 20 m2):

€ 240 + Btw/ Tva

 Naakte oppervlakte /Emplacement (20 à 50 m2):

€ 500 + Btw/ Tva

 Trade stand 3 x 3m:

€ 350 + Btw / Tva

 Trade stand 6 x 6m:

€ 650 + Btw / Tva

Om volgende producten van de hiernavolgende merken tentoon te stellen:
Pour exposer les produits suivants des marques indiquées ci-dessous:
……………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
Handtekening – Stempel van de Firma.
Signature – Cachet de la firme.

Algemene Voorwaarden
Bij huidige overeenkomst stelt de vzw Military Waregem één of meer standen ter beschikking van de exposant-huurder overeenkomstig de modaliteiten en de prijzen
aangeduid op het hierbij gevoeg formulier of in gemeld contract.
Door deze overeenkomst te ondertekenen verbindt de exposant-huurder zich definitief ten opzichte van de vzw Military Waregem (verder genoemd de organisatie).
Betalingsvoorwaarden :
• Bij de ondertekening van deze overeenkomst dient door de exposant-huurder een voorschot betaald te worden van minimum 30 % van het huurbedrag betaald
te worden, gefactureerd op datum van de overeenkomst.
• Alle facturen voor diensten dienen betaald voor ingebruikname van de stand.
Annulatie :
• In geval de exposant-huurder om welke reden dan ook huidige overeenkomst met de organisatie annuleert dan behoudt de organisatie zich het recht voor om,
behoudens het voorschot van 30 % op de totaal overeengekomen prijs, welke in elk geval verworven blijft aan de organisatie, een schadevergoeding te
vorderen, welke gelijk is aan 50 % van de totaal overeengekomen prijs, indien de annulatie gebeurt uiterlijk 15 dagen voor de aanvang van het evenement.
• Indien de annulatie gebeurt binnen de 15 dagen voor de aanvang van het evenement, dan is de globale overeengekomen prijs verschuldigd ten titel van
schadevergoeding.
Opeisbaarheid van de facturen :
• Alle facturen zijn onmiddellijk opeisbaar op hun vervaldatum.
• Niet-betalen van de facturen op hun vervaldatum doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest lopen van 1,5 % per
maand. In dat geval zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 125)
• Onverminderd het bepaalde onder voorgaande behoudt de organisatie zich het recht voor om, in geval van niet betaling van één factuur op zijn vervaldag, de
overeenkomst te beschouwen als zijnde verbroken ten laste en ten grieve van de exposant-huurder.
Onderverhuring en overmacht :
• De gehuurde standplaats is strikt persoonlijk en de standplaats moet bezet blijven tot sluiting van de activiteiten en tijdens de gehele duur van de
openeningsuren
• Onderverhuring of overdracht van de huur is niet toegelaten, zelfs niet als dit gebeurt ten tijdelijke titel.
Inrichting en ontruiming der standplaatsen :
• De ter beschikking stelling van de standplaatsen is onderworpen aan de volledige betaling van alle facturen. De data der te beschikkingstelling worden door de
organisatie vooraf medegedeeld.
• Het is de deelnemer ten strengste verboden de grenzen der gereserveerde oppervlakte te overschrijden en de doorgangen te belemmerern met het plaatsen van
produkten, verpakkingen, toestellen, vuilniszakken,e.a. In geval deze voorschriften niet opgevold worden, heeft de organisatie het recht de onrechtmatige
bezette ruimte aan de geldende prijs per m² aan te rekenen.
• De data en uren waarop de standen dienen ontruimd te worden, worden telkens vooraf medegedeeld. Alle standmateriaal, decoratiemateriaal, apparaten,
producten en hun verpakking die als afval achtergelaten worden, zullen weggenomen worden op kosten van de deelnemer standhouder. Bij afsluiting van de
overeenkomst kan hiervoor een waarborgsom gevraagd worden, die achteraf na aftrek van eventuele kosten geheel of gedeeltelijk teruggestort wordt. Indien de
waarborgen onvoldoende is, zal de ontruiming door de organisatie vereekend aan € 25/m².
Verzekering en burgerlijke verantwoordelijkheid :
• De huurder-exposant is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook die veroorzaakt worden hetzij door toedoen van hemzelf, zijn personeel of personen
die voor hem of in opdracht werkzaam zijn.
• Iedere standhouder is verplicht gedekt te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en diefstal. Op verzoek van de organisatie moet een attest van een erkende
verzekering voorgelegd worden. De organisatie kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen in geval van diefstal.
Verzaking van verhaal :
Door ondertekening van deze overeenkomst erkent elke exposant te verzaken aan alle verhaal van welke aard tegenover :
- de eigenaars van de voor het evenement gebruikte gronden en/of lokalen,
- de inrichters van het evenement,
- het bestuur en de leden van de vzw Military Waregem,
- de toeleveranciers voor opbouw van gebruikte faciliteiten,
- de beheerders, aangestelden van al deze rechtsburgerlijke en/of natuurlijke personen.
Gevallen van overmacht :
• Ingeval de gronden en/of lokalen voorbehouden voor het evenement en de exposant, niet gebruikt kunnen worden wegens openbare ramp, overmacht,
natuurramp of om het even welk ander materieel letsel, draagt de organisatie hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
• De organisatie staat enkel in voor het ter beschikking stellen van de overeengekomen faciliteiten, zonder enige verbintenis van hunnentwege omtrent het
welslagen van het evenement. De organisatie kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor externe factoren van welke aard ook, die invloed zouden
hebben op dit welslagen.
Betwistingen :
Elke betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch
Recht.

