Specifieke Evenement Voorwaarden
Anderhalvemeter Expo
________________________________________________________________
Deze Specifieke Evenement Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan de
Anderhalvemeter Expo 2020 (het Evenement). Naast deze Specifieke Evenement Voorwaarden
gelden tevens de Algemene Voorwaarden Deelname Evenement van het MECC (de Algemene
Evenement Voorwaarden). Woorden in deze Specifieke Evenement Voorwaarden met een
hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan gegeven in de Algemene Evenement
Voorwaarden.
1. Organisatie
Het Evenement wordt georganiseerd door Buro 10 en Brandt & Fernhout.
Het correspondentieadres van MECC is:
Forum 100
6229 GV, Maastricht
Telefoonnummer: 0031 (0)43 38 38 383
Het correspondentie adres van Brandt & Fernhout is:
Julianaweg 9
5328 AW Rossum
Telefoonnummer: 0418- 662500

2. Plaats en tijdstip
Het Evenement wordt gehouden in de Zuidhal van Het Mecc Maastricht op woensdag 26 en
donderdag 27 augustus 2020.
3. Openingstijden
Het Evenement is voor bezoekers geopend:

26 augustus 11.00 uur – 18.00 uur

27 augustus 11:00 uur - 18:00 uur (Evenement Dagen).
Voor Deelnemers is het MECC op Evenement dagen dagelijks geopend van 2 uur vóór openingstijd
tot 1 uur na sluitingstijd van het Evenement.
4. Opbouw & demontage
Voor het opbouwen en inrichten van stands, alsmede het binnen brengen van goederen is het
MECC geopend op:
Maandag 24 augustus 07:00-22:00 en dinsdag 25 augustus van 07.00 uur – 18.00 uur;
Deelnemers die gebruik maken van uniforme Standbouw kunnen hun stand inrichten op dinsdag 25
augustus
Het verwijderen van goederen, alsmede het demonteren van de stands van het Evenement, dient te
geschieden tussen 27 augustus 18.30 – 23.30 uur en vrijdag 28 augustus 08.00 - 17.00 uur.
Deelnemers die van uniforme Standbouw gebruik maken, dienen hun stand vóór donderdag 3
september 22.00 uur te ontruimen.
5. Toegangsprijs (alleen opnemen bij publieksbeurzen)
De basisentreeprijs voor het Evenement, bedoeld in Artikel 5 van de Algemene Evenement
Voorwaarden, bedraagt € 10,00 per persoon per entree, incl. BTW.
6. Evenement programma
Op het Evenement kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld, welke naar de
mening van organisatoren in overeenstemming zijn met het doel van het Evenement. Eén en ander
ter beoordeling van de organisatoren, of een door de organisatoren te benoemen
toelatingscommissie.

7. Deelnemers
Deelnemers kunnen zijn fabrikanten, agenten, importeurs, groothandels, exporteurs, uitgeverijen en
overige dienstverleners, mits economisch actief op het gebied anderhalve meter oplossingen. Eén
en ander ter beoordeling van de organisatoren. De organisatoren behouden zich te allen tijde het
recht voor Deelnemers te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.

8. Demonstraties
Speciale activiteiten op stands, zoals bijvoorbeeld productpresentaties, optredens en shows,
kunnen uitsluitend worden toegestaan indien hiertoe schriftelijk, uiterlijk 15 dagen voor aanvang van
de opbouw, toestemming is gevraagd aan en schriftelijk is verkregen van de organisatie. Aan het
verlenen van toestemming wordt onder andere de voorwaarde verbonden dat de activiteit zodanig
gesitueerd moet zijn dat de geïnteresseerde bezoekers niet in het gangpad staan.
9. Deelnamepakket
In dit Deelnamepakket zit inbegrepen:

Vloerbedekking: antraciete Tappijttegels

1 stroompunt 2 kw en verbruik(exclusief nachtstroom)

Signing zoals aangegeven in de verschillende opties

Standbouw zoals aangegeven in de verschillende opties

Publicatie op website en plattegrond

2 deelnemersbadges, 2 opbouwbadges en demontagebadges

2 uitnodigingskaarten voor de Anderhalvemeter Expo t.b.v. de relaties

10.Tarieven Standhuur
De Standhuur per vierkante meter vloeroppervlakte, onbebouwd, bedoeld in Artikel 7 van de
Algemene Evenement Voorwaarden, bedraagt € 35,00 per m², excl. BTW incl. Standbouw. De m2
prijs exclusief standbouw bedraagt € 25,00
11.Standbouw
De voorgenoemde huurprijzen per vierkante meter vloeroppervlakte zijn excl. Standbouw.
Deelnemers, die geen gebruik maken van de standaard Standbouw, dienen ervoor zorg te dragen
dat de stand aan de volgende voorwaarden voldoet: zelfdragende zij- en achterwanden,
naamsvermelding en standnummer, vloerbedekking en (led)verlichting. In geval de deelnemer
hoger of lager bouwt dan 2.50 meter, dan dient de eigen of de eventueel aangrenzende stand te
worden afgewerkt.
Deelnemers die geen gebruik maken van de standaard Standbouw, dienen hun standontwerp vóór
15 augustus 2020 ter goedkeuring aan de organisatie toe te zenden. Goedkeuring geschiedt per
mail.
Deze uniforme Standbouw bestaat uit: zelfdragende zij- en achterwanden, frieslijst(en) met
naamsvermelding, vloerbedekking, verlichting, elektra aansluiting 2 kW en één wandcontactdoos
inclusief verbruik (wijzigingen onder voorbehouden).

12.Betalingscondities
Zie artikel 7 van de Algemene Voorwaarden Deelname Evenement (AVDE).

13.Media Solutions
Op de afname van Media Solutions zijn de Algemene Voorwaarden Media Solutions van
toepassing.
14. Boetebeleid
Indien een Deelnemer gebruik maakt van ruimte die niet valt binnen het aantal gehuurde m2 is de
organisatie bevoegd de volgende maatregelen te nemen:

1.
Een officiële waarschuwing hetgeen buiten de stand is geplaatst direct te verwijderen;
2.
Indien Deelnemer ondanks de waarschuwing niet voldoet aan de eis van de
organisatie om binnen de stand te blijven zal de Deelnemer dan alsnog buiten de stand
spullen plaatsen zal de organisatie gerechtigd zijn de producten en overige zaken voor
rekening en risico van de exposant buiten de stand te verwijderen.

15. Geschillen
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.

