
ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: HET GEHUURDE
Tot de huur behoort uitsluitend de in de huur-overeenkomst omschreven ruimte(n), hierna te noemen:
het gehuurde. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan
in de huurovereenkomst is omschreven dan wel door de verhuurder aan huurder wordt aangegeven. De
aanwezige café- en/of restaurantruimte(n) alsmede de keukenruimte behoort nimmer tot het gehuurde
tenzij zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, met de verhuurder is overeengekomen. Daarnaast heeft de verhuur-
der het recht om te bepalen dat er met mobiele horeca/catering voorzieningen zal worden gewerkt die
op een door de verhuurder te bepalen locatie in het gehuurde zullen worden geplaatst. De hiervoor
genoemde ruimte(n) en voorzieningen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven; de huurder zal onver-
kort de aanwijzingen van de verhuurder hieromtrent opvolgen. Het gehuurde mag zonder schriftelijke
toestemming van de verhuurder noch geheel, noch gedeeltelijk worden onderverhuurd. Indien de huur-
der optreedt als organisator van een beurs en/of evenement mag hij, na verkregen toestemming van de
verhuurder, gedeelte(n) van het gehuurde, al dan niet tegen betaling, ter beschikking stellen aan deel-
nemers aan een beurs en/of evenement. De huurder is verplicht om de deelnemers aan een beurs en/of
evenement, op voorhand, te informeren over de deelnemersvoorwaarden en/of uitvoeringsvoorschriften
van de verhuurder en hen een afschrift hiervan te verstrekken.

ARTIKEL 2: HUURPRIJS
De huurprijs alsmede de in verband met de huur door de verhuurder gemaakte kosten blijven verschul-
digd wanneer de huurder, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van het gehuurde, tenzij de ver-
huurder in verband met bijzondere omstandigheden, zulks uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder,
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verleent. Indien de verhuurder door enige oorzaak buiten haar
schuld, hoe ook genaamd, niet in staat is om het gehuurde op het overeengekomen tijdstip ter beschik-
king te stellen aan de huurder, is de verhuurder niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloei-
ende schade. De verhuurder behoudt zich het recht voor om vanwege bijzondere omstandigheden, zulks
te harer beoordeling, de huurovereenkomst te annuleren dan wel aan de huurder, onder dezelfde voor-
waarden, vervangende ruimte toe te wijzen. De huurder kan ten gevolge van een annulering of wijziging
als hierboven bedoeld tegenover de verhuurder nimmer een recht doen gelden op vergoeding van scha-
de. Wordt de huurovereenkomst door de verhuurder geannuleerd dan zullen reeds betaalde huurpen-
ningen worden gerestitueerd.

ARTIKEL 3: BIJKOMENDE KOSTEN
1. Alle door de verhuurder ten behoeve van de beurs en/of evenement te maken kosten ter zake gas,

elektriciteit, rookgasafvoer, perslucht, telefoon, brandweerbewaking, schoonhouden, afvoer van vuil-
nis, vergunningsrechten, beveiliging en bewaking, omzetbelasting e.d. komen voor rekening van de
huurder. Daarnaast komen ook de kosten van personeel dat door de verhuurder ter beschikking wordt
gesteld voor onder andere verkeersdiensten, bezettingsgraad, bewaking en controle, bediening van
technische installaties en dergelijke voor rekening van de huurder.

2. De verhuurder bepaalt, na overleg met de huurder, welke diensten en in welke omvang, noodzakelijk
zijn. Ter zake de beveiliging kan de verhuurder aan de huurder bindend voorschrijven op welke wijze
dit geregeld moet worden. De verhuurder stelt een begroting op van de kosten die hieraan verbonden
zijn, als ook van de diensten en leveringen in lid 1 omschreven.

3. De huurder verbindt zich om het door de verhuurder vastgestelde bedrag ter zake kosten en diensten
in de vorm van een depotbedrag te voldoen op een door de verhuurder aan te geven rekening, uiter-
lijk twee weken voorafgaande aan de ingang van de huur van het gehuurde. Binnen een maand na
afloop van de huurperiode zal verrekening met het hiervoor genoemde depotbedrag plaatsvinden op
basis van de werkelijk verrichte diensten en leveringen tegen de dan geldende tarieven.

4. De verhuurder heeft het recht om eventuele vorderingen op de huurder te verrekenen met het door
de huurder gestorte depotbedrag. Overtreft het door de huurder aan de verhuurder te betalen bedrag
het vastgestelde depotbedrag, dan zal de verhuurder voor het verschil zo spoedig mogelijk aan de
huurder een factuur sturen.

ARTIKEL 4: BETALING
1. De betalingstermijn bedraagt 10 dagen, waarbij geldt dat uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de

huurperiode de huurprijs,vermeerderd met de kosten van de gereserveerde faciliteiten en materia-
len, betaald dient te zijn. Indien de periode tussen de dagtekening van de nota en het ingaan van
de huurtermijn minder dan 10 dagen bedraagt, dan bedraagt de betalingstermijn de periode die ligt
tussen de dagtekening van de nota en de aanvang van de huurperiode.

2. Indien betaling door huurder van de facturen van verhuurder, behoudens anders luidende bedingen,
niet binnen 10 dagen heeft plaatsgevonden, is huurder van rechtswege in verzuim en vanaf de fac-
tuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van) maand verschuldigd over het nog openstaande
bedrag.

3. Heeft betaling niet uiterlijk op de laatste dag voor aanvang van de huurperiode plaatsgevonden, dan
heeft verhuurder het recht zijn verplichtingen op te schorten.

4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van huurder. De
gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een
gerechtelijke procedure gemaakt.

5. De buitengererechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voor-
noemde rente door huurder verschuldigde bedrag.

6. Alle extra voorzieningen die besteld worden tussen het moment van ondertekening van deze over-
eenkomst en het evenement moeten worden voldaan voor aanvang het evenement. Alle overige
voorzieningen die tijdens het evenement worden geleverd, worden op basis van nacalculatie door-
berekend.

6. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het evenement zal 50% van de ontvangen fac-
tuur doorberekend worden.

ARTIKEL 5: INRICHTING EN ONTRUIMING
1. De inrichting van het gehuurde moet geschieden in overleg met de verhuurder. De verhuurder is te

allen tijde gerechtigd om hierbij bindende voorschriften te geven. De eventueel in het gehuurde aan-
wezige inventaris zoals meubilair, stoffering e.d. alsmede verwarming en elektra zijn niet onder de
huur inbegrepen.

2. Zonder nadrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de verhuurder zullen geen veranderingen aan het
gehuurde mogen worden aangebracht en zal onder meer niet op of in vloeren, muren, plafonds,
kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en/of gespijkerd.

3. De in het gehuurde te verrichten werkzaamheden voor tijdelijke aansluitingen van gas, internet, water,
elektriciteit, perslucht, waterafvoer, rookgasafvoer en voor tijdelijke aansluitingen op het centraal
antennesysteem, althans voor zover aanwezig, alsmede betreffende schoonmaak en vuilafvoer
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de verhuurder dan wel door de verhuurder aan te wijzen
installateurs of personen.

4. Met de uitvoering van de hiervoor genoemde werkzaamheden, alsook voor alle andere werkzaamhe-
den en diensten, kan pas een aanvang worden genomen nadat de huurder hiervoor schriftelijk
opdracht heeft gegeven; beursdeelnemers kunnen nimmer zelfstandig opdrachten geven maar die-
nen verzoeken hiertoe uitsluitend tot de huurder te richten. Alle aan de uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.

5. Bij het einde van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde op te leveren in de staat waar-
in hij het heeft aanvaard, te weten geheel ontruimt en bezemschoon. De verhuurder heeft het recht
om indien de oplevering van het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip dan wel niet tot genoe-
gen van de verhuurder heeft plaatsgevonden die maatregelen te nemen die de verhuurder met het
oog daarop nuttig en noodzakelijk vindt, zulks voor rekening en risico van de huurder. De huurder zal
zich in een dergelijke situatie nimmer kunnen beroepen op een stilzwijgende of mondelinge voortzet-
ting van de huurovereenkomst.

6. Alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan het gehuurde en/of aan de daar-
naast ter beschikking gestelde ruimte(n) wordt toegebracht door de huurder dan wel door personen
die onder verantwoordelijkheid van de huurder vallen, dan wel horen te komen, zal voor rekening en
risico van de huurder worden hersteld.

7. Indien het gehuurde niet tijdig en/of niet correct aan de verhuurder wordt opgeleverd verbeurt de ver-
huurder een boete welke gelijk is aan het bedrag dat gelijk staat aan een dag huur, zulks voor elke
dag of gedeelte van een dag dat de huurder in gebreke is. Daarnaast heeft de verhuurder recht op
vergoeding van alle schade welke zij lijdt ten gevolge van de niet tijdige dan wel niet correcte opleve-
ring van het gehuurde.

ARTIKEL 6: BEPALINGEN VAN ORDE
1. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunnin-

gen betreffende de organisatie van een beurs en/of evenement en vrijwaart de verhuurder tegen aan-
spraken van derden in dit verband. Het ontbreken hiervan kan voor de huurder nimmer reden zijn om
de overeengekomen huurprijs niet te betalen. De huurder is verplicht alle wetten, vorderingen en voor-
schriften die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van de beurs en/of eve-
nement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven.

2. Gedurende de huurperiode zal de huurder zorgdragen voor bezetting van de EHBO-post. De hieraan
verbonden kosten komen voor rekening van de huurder.

3. De exploitatie van de garderobe en de toiletten in het gebouw waarin het gehuurde is gelegen
geschiedt door de verhuurder.
4. Het is de huurder niet toegestaan aan het personeel van de verhuurder fooien, beloningen en/of
geschenken te geven.
5. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de verhuurder is het huurder niet toegestaan om

op of aan het gehuurde dan wel aan het gebouw waarin het gehuurde zich bevindt of de hekken welke
om het gebouw staan of de eigen toegangsweg, reclame te maken of anderszins promotionele activi-
teiten te ontplooien. Voor het gebruik van de naam en/of logo van de verhuurder heeft de huurder
voorafgaande, schriftelijke, toestemming nodig van de verhuurder; de verhuurder is gerechtigd om
aanwijzigingen te geven over de wijze waarop publiciteitsaanduidingen zullen worden uitgevoerd.

6. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van de verhuurder.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor technische storingen of andere storingen, hoe ook genaamd.

7. Het is verboden om rijwielen en/of auto’s elders te stallen dan op de daarvoor door verhuurder aan-
gewezen plaatsen; de verhuurder heeft geen recht om parkeergelden te heffen. De verhuurder
behoudt zich het recht voor om te allen tijde aan de huurder dwingende aanwijzigingen te geven met
betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in, aan of op het gehuurde alsmede ten aanzien van
het gebruik van het gehuurde.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gevolg is van het al dan niet nako-

men van enige bepaling uit de huurovereenkomst.
2. Zaken van de huurder of van derden bevinden zich in het gehuurde voor eigen rekening en risico; de

verhuurder belast zich niet met het verzekeren van deze zaken.
3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schaden die in het gehuurde en/of op de daarbij horende ter-

reinen, uit welke oorzaak ook, zijn ontstaan aan zaken en/of personen, tenzij er bij de verhuurder spra-
ke is geweest van opzet of grove schuld.

4. Gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede de periode direct voorafgaand aan of na afloop
van de beurs en/of evenement gedurende welke er nog opbouw- of afbreek-werkzaamheden worden
verricht, is de huurder aansprakelijk voor alle bezoekers en/of deelnemers aan de beurs en/of evene-
ment alsmede voor zijn personeel en/of derden welke in opdracht van de huurder werkzaamheden
verrichten.

5. De huurder verbindt zich een adequate verzekering af te sluiten die alle onzekere voorvallen zal dek-
ken die zich tijdens de looptijd van de huurovereenkomst voor kunnen doen en waarvan de schade
voor rekening en risico van de huurder komt; de huurder verbindt zich de voor deze verzekering te
betalen premies stipt op tijd te voldoen. De huurder zal een kopie van de bij deze verzekering horen-
de polis een maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de huur aan de verhuurder toezenden.

ARTIKEL 8: DRANKEN EN/OF EETWAREN 
1. Dranken en/of eetwaren, die de betrokken deelnemer in de handel pleegt te brengen en door hem in

zijn stand worden geëxposeerd, of voor de monstratiedoeleinden zijn benodigd. Verkoop voor con-
sumptie ter plaatse is niet toegestaan, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met de organisa-
tie. Het laten proeven en keuren van dranken en/of eetwaren als hierboven omschreven, is wel toe-
gestaan. 

2. Schenkgedrag en reclamevoorschriften: Volgens de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank, is
reclame waarbij een alcoholhoudende drank door een lid van de branche of met actieve medewerking
van een lid van de branche gratis of tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs van de
alcohol-houdende drank aan particulieren wordt aangeboden, niet toegestaan. Tijdens vakbeurzen is
het de exposanten toegestaan de bezoekers desgevraagd een alcoholhoudende drank aan te bieden.
Meer informatie is te vinden op www.stiva.nl.

ARTIKEL 9: DIVERSEN
1. Deelnemers die gebruik maken van etage, tribune- en /of podiabouw (vanaf 60 cm) dienen minimaal

6 weken voor aanvang opbouw een vergunning aan te vragen. Mocht u vragen hebben over vergun-
ningen, kunt u contact opnemen met telefoon nummer 0515 - 333 555.
Ten aanzien van etagebouw is de deelnemer ook standhuur verschuldigd, en wel het aantal m2 etage
x 1/2m2 prijs.

2. Indien de huurder een of meerdere verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet nakomt,
surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de verhuur-
der het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden en beëindigd te
beschouwen zonder daarbij afstand te hebben gedaan van het recht om de huurder aansprakelijk te
stellen voor de geleden schade.

3. In geval van (dreigende) ordeverstoringen is de verhuurder gerechtigd om, zonder enige in gebreke-
stelling, al die maatregelen te nemen die de verhuurder op dat moment noodzakelijk acht, waaronder
in het uiterste geval onmiddellijke, eenzijdige, beëindiging van de huurovereenkomst is begrepen. In
een dergelijke situatie heeft de verhuurder het recht om de huurder aansprakelijk te stellen voor de
geleden schade en/of voor het overige nakoming te vorderen van de huurovereenkomst.

4. De huurder zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de in deze overeenkomst bepaalde termij-
nen, dan wel door het niet nakomen van enige andere bepaling.

5. In verband met het feit dat de huurovereenkomst betreffende het gehuurde naar zijn aard een over-
eenkomst is die voor een korte tijd wordt aangegaan, doet de huurder afstand van het recht om zich
te beroepen op een eventuele huurbeschermingsregeling.

6. De verhuurder en de huurder kiezen domicilie ten kantore van de verhuurder.
7. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8. De verschuldigde BTW dient steeds aan de Organisatoren te worden voldaan.
9. Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze onverwijld en nooit later dan 30 dagen na de laatste

beursdag in te dienen. Nadien worden deze niet meer in behandeling genomen.

ARTIKEL 10: ALGEMENE TECHNISCHE VOORWAARDEN
1. Op deze Algemene huurvoorwaarden voor Beurzen en Evenementen zijn tevens de Algemene
Technische Voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 11: AANVULLENDE BRANDWEERVOORSCHRIFTEN
1. Op deze Algemene huurvoorwaarden voor Beurzen en Evenementen zijn tevens de Aanvullende
Brandweervoorschriften van toepassing.


