
Inschrijving
1 Door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier, ingezonden aan de 
organisatie, verklaart de aanvrager (deelnemer/exposant) zich akkoord met de 
deelnemingsvoorwaarden voor deelname aan één van bovengenoemde beurzen en 
met alle huur- en verzekeringsvoorwaarden die gelden voor de organisatie, Memory 
Events B.V.
2 De door u ingevulde gegevens op het inschrijfformulier zullen geheel volgens 
AVG richtlijnen worden opgeslagen, verwerkt en gedeeld. U dient hier op het 
inschrijfformulier toestemming voor te geven. Zonder uw toestemming kunnen wij 
uw aanvraag niet honoreren.
3 Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standlocatie, standruimte, 
standbouw, gespreksruimtes, workshops of bedrijfspresentaties worden ontleend.
3 a) De organisatie kan niet worden verplicht tot het vooraf garanderen van een 
hoek,- kop- of tussenstand. Op basis van de toegewezen standlocatie dient de 
exposant zich aan de hiervoor geldende afmetingen en eerder genoemde bepalingen 
te houden.
3 b) De organisatoren kunnen in bijzondere gevallen of indien dit om organisatorische 
redenen nodig blijkt te zijn, een inschrijving niet in behandeling nemen, minder 
standruimte vaststellen dan waarvoor is ingeschreven, standruimte toewijzen met 
hierin opgenomen één of meerdere aanwezige bouwkundige ‘pilaren’ of vloerputten 
met hierin elektriciteit, ict, telefoon en/of water met bijbehorende verdelingskasten/
materialen, tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte en kantoorunits 
besluiten, de standlocatie veranderen, reeds verleende vaststelling intrekken of 
tijdstippen van workshops en bedrijfspresentaties wijzigen, zonder dat de deelnemer 
aanspraak kan maken op vergoeding van schade.
4 De op het inschrijfformulier gevraagde gegevens dienen volledig en naar waarheid 
te worden vermeld. De organisatie heeft, zonder daartoe tot enige schadevergoeding 
verplicht te zijn, het recht, goederen en diensten die zij niet toelaatbaar acht, te 
weigeren, respectievelijk terstond van de beurs te doen verwijderen.
4 a) De exposant is zelf verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van (en controle 
op aanlevering van) logomateriaal t.b.v. promotionele uitingen. E.e.a. dient conform 
de aangegeven specificaties te worden aangeleverd. Logomateriaal welke reeds in 
het bezit is van de organisatie door eerdere beursdeelnames zal bij een volgende 
deelname van de be-treffende exposant opnieuw worden gebruikt, tenzij de exposant 
schriftelijk heeft aangeven dat er sprake is van nieuw te gebruiken logomateriaal.
4 b) Wanneer de exposant binnen twee maanden voorafgaand aan het betreffende 
evenement inschrijft, vervalt het recht op logovermeldingen in promotionele uitingen. 
Uiteraard stelt de organisatie alles in het werk het bedrijfs-logo zoveel mogelijk hierin 
op te nemen.
5 Het (gedeeltelijk) onderverhuren (al dan niet tegen betaling) of overdragen
van standruimte, standbouw, sollicitatie units, workshopruimtes of bedrijfspresen-
tatieruimte aan andere organisaties dan genoemd op het inschrijfformulier, is niet 
toegestaan anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. 
Bij overtreding van deze bepaling is de deelnemer genoemd op het inschrijfformulier, 
een boete verschuldigd van 25.000 Euro aan de organisatie. Deze bepaling is niet 
voor rechtelijke matiging vatbaar.
5 a) Indien bij eigen standbouw de gehuurde oppervlakte verhoogd wordt met een 
tweede vloer - bijvoorbeeld met een dubbeldekker - bedraagt de toeslag 50% van de 
huurprijs van de totale gehuurde oppervlakte. 

Annuleringen
6 De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde, wegens bijzondere 
omstandigheden (overmacht) de data en/of beurslocatie voor de expositie te wijzigen 
of de beurs geen doorgang te laten vinden zonder dat in die gevallen de deelnemer 
aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade, tegenover de 
organisatie.
6 a) De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor welke gevolgen dan ook bij 
het eventueel wisselen van beurshallen- en ruimten binnen de beurslocatie, waardoor 
de opmaak van de beursvloer en hierdoor ook standlocaties en looproutes kunnen 
wijzigen.
7 Vindt de beurs geen doorgang, als bedoeld in artikel 5, dan worden de 
inschrijvingen en eventueel reeds verstrekte toewijzingen van beursruimte als 
vervallen beschouwd en zullen de door de deelnemer gedane betalingen aan de 
organisatie (Memory Events B.V.), ter zake van de betreffende beurseditie, worden 
vergoed. Echter, indien de overmacht een calamiteit betreft waarbij Memory Events 
B.V. als organisatie en/of door de beveiliging en/of directie van de venue en/of 
door politie en/of Ministerie van Justitie tot annulering of geheel of gedeeltelijke 
ontruiming moeten overgaan om de veiligheid van bezoekers, exposanten en 
personeel te waarborgen, blijft de betalingsverplichting van de standhouder in stand. 
Memory Events B.V. is niet aansprakelijk voor de vergoeding van de gemaakte kosten 

of schade als gevolg. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid waarmee 
de organisatie ten tijde van de aanvaarding van de inschrijving geen rekening 
kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der verbintenissen 
redelijkerwijs niet door de organisatie kan worden verlangd. Hieronder wordt mede 
begrepen oorlog, oorlogsgevaar, terreurdreiging, oproer, epidemieën, aardbeving, 
overstroming en/of andere natuurrampen, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking en 
overheidsmaatregelen. 
8 Aan een inschrijving kan door de deelnemer geen voorwaarde worden verbonden. 
Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan 
wel gewijzigd. De organisatie willigt een verzoek tot annulering alleen in indien 
de deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt bij 
ieder evenement telkens 50% van de totale huursom, indien men tot vier maanden 
voorafgaand aan het  evenement annuleert. Bij annulering binnen vier maanden 
voorafgaand aan het evenement is men 100% van de totale huursom verschuldigd. 
Indien een deelnemer in eerste instantie standaard standbouw heeft ge-reserveerd 
en dit in de 2 maanden voorafgaande aan het betreffende evenement verandert 
in eigen standbouw, worden de kosten van standaard standbouw voor 100% in 
rekening gebracht.

Betalingstermijnen 
9 a) Bij inschrijving minder dan 30 dagen voor aanvang van het betreffende 
evenement dient het verschuldigde bedrag gelijktijdig met de indiening van de 
inschrijving, doch ten laatste voor de aanvang van het evenement volledig te zijn 
voldaan.
9 b) Binnen een maand na inschrijving moeten bij Memory Events B.V. de inkoop/
ordernummers bekend zijn ten behoeve van de facturatie. Mocht dit niet het geval 
zijn, is Memory Events B.V. gerechtigd de factuur zonder inkoop/ordernummer te 
versturen, ervan uitgaande dat deze binnen de gestelde termijn betaald wordt.
10 a) Betalingen zijn pas rechtsgeldig voldaan indien de opdrachtgever, zijnde niet 
een bemiddelingsbureau of een derde, het openstaande bedrag rechtstreeks heeft 
voldaan, tenzij reeds betaling is verricht door een bemiddelingsbureau of een derde. 
10 b) Onder betaling wordt verstaan storting van het openstaande bedrag in euro’s 
per bank.
10 c) Memory Events B.V. hanteert een algemene betalingstermijn van 30 dagen.
10 d) Memory Events B.V. is gerechtigd, na het verlopen van de betalingstermijn, 
rente en incasso kosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen 15% 
van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,-. Bij niet tijdige betaling 
van enig bedrag binnen de overeengekomen periode, is Memory Events B.V. voorts 
gerechtigd een rentevergoeding te vorderen van 2% per maand, ingaande 14 dagen 
na het vervallen van de betalingstermijn en te berekenen over het alsdan opeisbare 
bedrag.
10 e) De vorderingen van Memory Events B.V. mogen niet worden gecompenseerd 
met tegenvorderingen van haar opdrachtgevers.
10 f) Indien de deelnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, is de 
organisatie gerechtigd niet tot vaststellen van standruimte over te gaan dan wel 
een reeds verleende vaststelling in te trekken of geen standruimte ter beschikking te 
stellen, onverminderd de aanspraak van de organisatie op volledige vergoeding van 
de totale huursom.
11 De organisatie is gerechtigd de invordering van de door de deelnemer   
verschuldigde bedragen uit handen te geven, waarbij alle kosten, zowel de 
gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van de deelnemer,  
vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag 
van de verschuldigde bedragen.

Aansprakelijkheid
12 Goederen bevinden zich in het beursgebouw en op de omliggende of bijbehorende 
terreinen voor rekening en risico van de deelnemer.  De organisatie belast zich niet 
met het verzekeren daarvan. De organisatie is niet aanspra-kelijk voor schade 
(inclusief vermissing) uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen, 
veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de beurs. Evenmin is de 
organisatie aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik 
van de stand, kantoorunit, bedrijfspresentatieruimte of de workshopruimte door de 
deelnemer of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor vorderingen 
van derden uit deze hoofde.
13 De deelnemer of namens deelnemer ingeschakeld personeel en derden, alsmede 
alle zaken van deelnemer bevinden zich in de beurslocatie voor eigen risico c.q risico 
van derden. De organisatie is niet gehouden deze risico’s te verzekeren. Deelnemer 
dient zich afdoende te verzekeren terzake van wettelijke aansprakelijkheid, brand 
en diefstal. De deelnemer is ook aansprakelijk voor, en is verplicht verzekerd te zijn 
tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan 
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wel door zijn inzendingen, of welke wijze dan ook, aan goederen en/of personen 
werkzaam bij of in opdracht van de organisatie wordt veroorzaakt. De deelnemer 
vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen 
doen gelden.
14 De organisatie is niet verantwoordelijk voor de goede werking en/of (vervolg)
schade welke voor de deelnemer mocht ontstaan van enige technische installatie 
en/of diensten die door derden zijn geleverd (bijvoorbeeld door standbouwer, 
beurslocatie, av leverancier).
15 Aan de wanden en op de vloeren van de betreffende beurslocatie c.q. de 
gehuurde standbouw mag geen schade worden aangebracht. De deelnemer stelt zich 
volledig aansprakelijk voor de herstellingen van de door zijn (of zijn medewerkers) 
toedoen ontstane beschadigingen van vloeren, wanden, muren, kolommen en enig 
ander meubilair of inventaris.
16 Voor zover Memory Events B.V. B.V. de hierboven vermelde aansprakelijk-
heidsuitsluiting tegenover een deelnemer niet geldend kan maken, beperkt zij 
haar aansprakelijkheid tot de hoogte van de dekking die haar verzekeraar in het 
desbetreffende geval verleent danwel tot de hoogte van de overeengekomen en door 
de deelnemer betaalde huursom.

Kwaliteitseisen standbouw
17 Er zijn twee type standbouw toegestaan, te weten eigen standbouw en standaard 
standbouw. Standaard standbouw is uitsluitend via de organisatie te verkrijgen. De 
huurder van standruimte is verplicht te voldoen aan de kwaliteitsnormen van de 
organisatie ten aanzien van eigen standbouw. Onder deze kwaliteitsnormen wordt 
onder meer verstaan dat de huurder, die gebruik maakt van eigen standbouw, 
uitsluitend professionele kwaliteitsstandbouw mag gebruiken en dat deze standbouw 
de grens van de gehuurde ruimte volledig moet afbakenen, met wanden van 2.50 
meter hoog (inclusief eventuele ondervloer), voor zover deze ruimte niet grenst aan 
een gangpad van de beurs (een uitklapbare harmonicawand is geen stand). Daarbij 
mag de huurder geen gebruik maken van de wanden van de buurstands. Voldoet de 
huurder niet aan deze kwaliteitseisen, dan is de organisatie gerechtigd op kosten 
van de huurder door de huisstandbouwer standaard standbouw te laten neerzetten, 
zodanig dat de stand van de huurder aan de gemiddelde kwaliteitseisen voldoet. 
De standbouwwanden voor eigen standbouw mogen maximaal 2.50 meter hoog 
zijn inclusief een eventuele ondervloer. Indien de wanden van de huurder hoger 
zijn dan 2.50 meter, is de huurder verplicht minimaal twee maanden voor de beurs 
toestemming te vragen aan de organisatie. 
17 a) De exposant dient in de volgende gevallen verplicht een ontwerp aan te 
leveren bij de organisatie conform de daartoe gestelde aanleverdata- en instructies 
zoals vermeld in de bijlagen bij de bevestigingscorrespondentie; afwijkende 
bouwhoogte, eigen standbouw, banieren, bewegende delen of andere objecten 
boven de stand bij zowel eigen standbouw als standaard standbouw. Iedere stand 
moet minimaal 3 meter diep zijn. Het staat de organisatie geheel vrij ontwerpen af 
te keuren wanneer zij van mening is dat het betreffende ontwerp het doorzicht naar 
naburige stands belemmert of er sprake is van te hoge of brede achter- of zijwanden. 
Zonder schriftelijke toestemming is de organisatie tijdens de opbouw of tijdens de 
beursdagen gerechtigd extra bouwhoogte, eigen standbouw, banieren of bewegende 
delen boven te stand te (laten) verwijderen op kosten van de deelnemer.
17 b) De huurder van standruimte is verplicht de aanwijzingen namens of van 
de organisatie of de brandweer op te volgen met betrekking tot de opbouw, de 
inrichting, het onderhoud en de afbouw van de stand.
17 c) Zowel bij eigen standbouw als bij standaard standbouw is het nimmer 
toegestaan de achterzijde van de achterwand of de zijwanden van de stand te 
voorzien van promotionele uitingen en/of logomateriaal. In geval van banieren of 
andere objecten boven de stand geldt hiervoor hetzelfde. Ook wanneer deze niet 
precies boven de scheidslijn van de stand hang(en).
17 d) Indien de exposant een hoekstand heeft toegewezen gekregen is het niet 
toegestaan om over de volledige zijkant van de stand het doorzicht te belemmeren 
door standbouw of andere objecten.
17 e) Indien de exposant een kopstand heeft toegewezen gekregen is het niet 
toegestaan om over de volledige lengte van de zijkanten van de stand het doorzicht 
te belemmeren door standbouw of andere objecten. Er is dus enkel sprake van één 
achterwand. 
17 f) In geval van een eilandstand dient de stand aan alle zijden toegankelijk te 
zijn voor het publiek. Vanaf 1.5 meter gerekend vanaf het begin van de stand (geldt 
voor alle vier de zijden van de stand) mag pas een object worden geplaatst dat het 
doorzicht van de stand belemmert.
17 g) Indien er sprake is van een hoogteverschil met zij- of achterburen dient de 
exposant met eigen standbouw altijd zorg te dragen voor een keurige afwerking van 
de achterzijde van de standwand.
17 h) Hangende objecten boven standaard standbouw en eigen standbouw dienen 
altijd in het midden boven de stand te hangen. In geval van standunits met een 
diepte van 3 meter is dit minimaal 1 meter vanaf de achterwand en in geval van 
andere formaten altijd vanaf de helft vanaf de achterwand.
17 i) De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor welke gevolgen dan ook 
voortkomend uit hoogteverschil in achter- en of zijwanden. Het staat de organisatie 
vrij om naar eigen inzicht standplaatsen toe te wijzen ongeacht bouwhoogtes, 
afwijkende standbouw, standaard standbouw of eigen standbouw.

17 j) Indien op- of afbouwtijden overschreden worden zullen alle kosten die hieruit
voortvloeien verhaald worden op de deelnemer/exposant. Dit betekent dat de 
volledige daghuurprijs van een hal die Memory Events B.V. aan de beurslocatie 
verschuldigd is zal worden doorberekend.
18 In geval van eigen standbouw is de standbouwer verplicht te controleren of de 
standlocatie en het standformaat overeenkomt met de beursplattegrond zoals deze 
door de organisatie is verstrekt. Wanneer hierin verschillen zijn op te merken zonder 
dat hiervan melding wordt gemaakt bij de organisatie (dus niet bij de betreffende 
beurslocatie) is de standbouwer verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende 
gevolgen en eventuele kosten.
18 a) Iedere stand dient voorzien te zijn van een gedrukte en duidelijke firmanaam 
en standnummer. Afwijken van deze regels is niet mogelijk, dan na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de organisatie.
18 b) In geval van eigen standbouw is de deelnemer verplicht alle informatie 
verkregen via de organisatie (bv plattegrond, op en afbouwtijden etc) tijdig door te 
sturen naar zijn/haar standbouwer.

Gedragsregels
19 Het is de deelnemer, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van de organisatie 
is verkregen, niet toegestaan om: in de gangpaden, de andere openbare delen van 
het beursgebouw, alsmede in een straal van 2 kilometer buiten de beurshal, folders 
of enig ander promotiemateriaal uit te delen, neer te leggen, op te hangen, uit te 
zenden of neer te zetten; buiten de eigen standruimte, kantoorruimte of gehuurde 
workshop- en bedrijfspresentatieruimte op enigerlei wijze geluidshinder of anderszins 
overlast te veroorzaken. Ook is het niet toegestaan promotieteams met fotocamera’s 
o.i.d. rond te laten lopen, behalve in of vóór de eigen stand. 
19 a) De organisatie bepaalt of en wanneer er sprake is van de onder 18 genoemde 
situaties.
19 b) De deelnemer is verplicht de instructies van de organisatie op te volgen.
19 c) De organisatie is, ongeacht de gegeven toestemming, te allen tijde bevoegd, 
zonder opgaaf van redenen en zonder dat de organisatie aanspra-kelijk wordt voor de 
hierdoor geleden schade, de gegeven toestemming in te trekken dan wel instructies 
en aanwijzingen te geven die af-wijken van de gegeven toestemming.
19 d) Een stand dient gedurende beursdagen voor minimaal 90% van de beursdagen 
bemand te zijn. Indien dit niet het geval is, is de organisatie gerechtigd de stand aan 
een andere partij te verhuren, zonder teruggaaf van de huur van de stand.
20 Deelnemers aan het workshop/ bedrijfspresentatie programma (sprekers en 
standhouders) zijn tijdens de beurs verplicht te allen tijde gehoor te geven aan 
instructies van de organisatie.
21 Het is niet toegestaan dranken en etenswaren op de stand te houden, 
behalve wanneer zij betrokken zijn via de horeca afdeling van de beurslocatie 
of van de beurslocatie toestemming daarvoor is verkregen. Raadpleeg ook het 
deelnemershandboek voor de geldende regels op de betreffende beurslocatie.

Standaardstandbouw
22 Muziek of andere geluidsbronnen die zich in uw stand bevinden mogen niet boven 
een geluidsniveau komen van 65 dB gemeten op 1 meter vanaf de geluidsbron.
23 In de standaardstandbouw zijn de volgende aansluitingen en voorzieningen 
inbegrepen:
23 a) tapijttegels (standaard kleur: antraciet)
23 b) wanden van 250 cm hoog
23 c) naamsvermelding op fries, lettertype Helvetica kapitaal 7.5 cm hoog, kleur 
zwart
23 d) 3 spots per 9m²
23 e) 10 euro per m²   voor elektra wordt gefactureerd na de beurs.
23 f) In verband met de verdeling van elektra over de stands bestaat de mogelijkheid 
dat er een elektriciteitsblok in uw stand hangt of staat.

Slotbepalingen
24 Gas- en elektriciteitsaansluiting en water aan- en afvoer kunnen uitsluitend 
worden verzorgd door of namens een door de organisatie aangestelde erkende 
installateur. De standinstallaties dienen te voldoen aan de voorschriften van het 
Gemeentelijk Energiebedrijf en zullen door een, door de organisatie aangestelde, 
installateur worden gekeurd alvorens te worden aangesloten.
25 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie. 
26 De organisatie heeft het recht om tegen de deelnemer die handelt in strijd 
met bepalingen uit deze deelnemingsvoorwaarden, of die door of namens de 
organisatie verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder 
gerechtelijke tussenkomst een of meer van de volgende maatregelen te nemen: - met 
onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot het beursgebouw te weigeren, 
- zijn stand/sollicitatie-units te doen sluiten en/of te ontruimen, - zijn workshop/
bedrijfspresentatie af te gelasten en/of te onderbreken, - de tentoongestelde 
goederen alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden, 
zonder dat de deelnemer recht kan doen gelden. 
27 Op deze Deelnemingsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle 
eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze 
Deelnemingsvoorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 
Amsterdam.


