AANVRAAG
TOT DEELNAME

Van zondag 25 maart tot en
met woensdag 28 maart 2018
van 10 tot 18 uur.

Naam ﬁrma:
Naam verantwoordelijke:

Functie:

Straat:

Nr.:

Postnr.:

Gemeente:

Telefoon:

Telefax:

BTW nr.:

e-mail:

Website:
Neemt deel aan Meubelbeurs Mechelen, onder de bepalingen zoals ze in het “algemeen reglement” staan.
Ondergetekende verklaart een exemplaar ontvangen te hebben, heeft er kennis van genomen en verbindt zich tot naleving.
Ondergetekende verbindt zich tot het huren van een stand van:

m2

Naakte oppervlakte:

		

46,00 EUR/m2 x

=

Supplement Truss op poten:

Truss op poten, hoogte: 4,5m:
41,00 EUR/m2 x
Truss, Molton zwart, 1x spot CDM-TD 150W (warm of koud licht)/10m²

=

Stands All-in:

38,00 EUR/m2 x

=

6,00 EUR/m2 x

=

Tapijt:

vasttapijt beschikbaar (kleur naar keuze)

Verplichte advertentie catalogus - 1 jaar website - gratis parking voor iedereen gratis ontbijt exposanten - deelname in cateringservice voor bezoekers:...........................................................................................................................500 EUR
Dossierkosten (vaste kosten):......................................................................................................................................................................................................................................................................................220 EUR
Premie verzekering alle risico’s tentoonstelling: 1,00 EUR/m2 x

Terugzenden aan:
Meubelbeurs Mechelen
Kriekelaarstraat 11
1981 Hofstade
tel. 015 20 57 50
fax 015 621 611
www.meubelbeursmechelen.be
info@meubelbeursmechelen.be
BTW BE 0876 979 671
BNP PARISBAS FORTIS
IBAN BE 81 0014 2572 7824
BIC GEBABEBB
Reglement: zie keerzijde.

=

EUR

Subtotaal:

EUR

BTW 21%

EUR

Algemeen totaal:

EUR

Na ontvangst van het ondertekende deelnameformulier maakt de organisator tijdens de maand december 2017 een voorschotfactuur over aan de aanvrager ten belope van 30% van het bedrag, overeenstemmend met de door de aanvrager
gehuurde naakte oppervlakte. (zie algemeen reglement art. 5)
Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn op te treden in naam van en als volmachtdrager van de inschrijver en verklaart zich desbetreffend sterk te maken en stelt zich persoonlijk borg voor de uitvoering van alle verplichtingen voortvloeiende uit deze inschrijving.

Firmastempel

Datum

Naam en functie ondertekenaar

Handtekening

ALGEMEEN REGLEMENT
Art. 1 – Meubelbeurs Mechelen wordt georganiseerd
door Het Organisatiehuis verder 'Meubelbeurs
Mechelen' genoemd. Ze wordt gehouden in de
Nekkerhal op de data en uren vermeld op de
inschrijvingsformulieren.
Art. 2 – Uiteraard worden op de meubelbeurs artikelen
voorgesteld door meubel- of zitmeubelfabrikanten en
aanverwanten vervaardigd, en bestemd om door de
meubelhandel te worden verkocht.
Art. 3 – De aanvraag tot deelname, ingevuld en
ondertekend op speciale door de organisator verstrekte
formulieren, moet op straf van nietigheid, ten laatste
op het secretariaat van de meubelbeurs toekomen op
28 februari 2018.
Art. 4 – De aanvraag mag door de organisator
worden geweigerd zonder hiervoor een reden te
moeten opgeven. Deze weigering kan geen recht tot
schadevergoeding geven.

Art. 5 – Na ondertekening van het formulier
‘aanvraag tot deelname’ maakt de organisator tijdens
de maand december 2017 een voorschotfactuur over
aan de aanvrager ten belope van 30% van het bedrag,
overeenstemmend met en betrekking hebbende op
de door de aanvrager gehuurde naakte oppervlakte.
Bij gebreke aan betaling van dit ‘voorschot’ binnen
de veertien werkdagen na verzending van de
voorschotfactuur, verklaart de aanvrager af te zien
van zijn deelname en is de aanvrager een forfaitaire
schadevergoeding van 10% van de totale factuur
verschuldigd, met een minimum van 500 EUR. Indien
het voorschot ten belope van 30% werd voldaan kan
door de aanvrager geen recht op terugvordering van dit
bedrag bestaan en is het voorschot verworven voor de
organisator, zelfs indien de aanvrager naderhand zou
afzien van deelname.
Betalingen
gebeuren
door
overschrijving
(IBAN BE 81 0014 2572 7824 - BIC GEBABEBB).
Er worden geen cheques aanvaard. Pas na volledige
betaling van alle facturen kan toegang verleend worden
tot de stand.
Er worden geen annuleringen meer aanvaard na
15 februari 2018. Alle openstaande facturen dienen
dan ook betaald te worden aan de organisator.

Art. 6 – Tijdens de maand februari 2018 maakt de
organisator een saldofactuur over aan de aanvrager. De
eindfactuur is betaalbaar uiterlijk op 15 maart 2018.
Art. 7 – Iedere door de organisator aanvaarde
aansluiting verbindt onvoorwaardelijk en onherroepelijk

de inschrijver om zijn stand in bezit te nemen, in te
richten en volledig te betalen. Een normale stand meet
ongeveer 80m2. Door de infrastructuur van de hal kan
een kleine afwijking van de opgegeven oppervlakte
ontstaan in min of meer. Deze opprervlakte wordt
echter wel aangerekend aan 80m2. De prijs die hiervoor
wordt betaald omvat het plaatsen van naamborden,
bewaking, publiciteit en speciale promotie. Op grond
van bijzondere omstandigheden of in geval van
overmacht is de organisator te allen tijde voor de
aanvang van de overeengekomen periode gerechtigd
de plaats, toegewezen aan een deelnemer, te wijzigen.

Art. 8 – De toegang tot de meubelbeurs is strikt
voorbehouden aan dragers van een persoonlijke
uitnodiging, gratis afgeleverd aan handelaars in
meubelen, zitmeubelen en aanverwanten. De
organisator alleen is gemachtigd ingangsbewijzen af te
leveren. De eenzelvigheidskaart kan worden gevraagd.

Art. 9 – De organisator is niet verantwoordelijk
voor schade toegebracht op gelijk welke wijze aan
tentoongestelde voorwerpen of materialen. Ook niet
voor ongevallen of diefstal.
Art. 10 – Indien 14 dagen voor aanvang van de beurs
het te verzekeren kapitaal (tentoongesteld materiaal +
stand) niet wordt doorgegeven vervalt de dekking en
blijft de premie verworven.
Art. 11 – Iedere deelnemer verplicht er zich toe de
oorspronkelijke staat van zijn stand te behouden,
schilderwerken en binnenversiering uitgezonderd, geen
verwarmingstoestellen in de stand aan te brengen, alle
brandgevaar te vermijden. Hij zal ook zorgen voor een
degelijke verlichting, waarvoor de voorschriften door de
technische inspectie geëist, nageleefd moeten worden,
t.t.z. geleiders van 1,5 mm minimum doorsnede en
gekalibreerde smeltveiligheden. Tevens wordt ook een
algemeen differentieel schakelaar vereist.
Art. 12 – De deelnemers moeten hun stand verlaten
zoals zij hem in bezit hebben genomen. Het reglement
bepaalt dat de exposanten voortaan zelf hun afval
moeten meenemen. Er staan dus geen containers.
Bovendien wordt controle door een verantwoordelijke
voorzien. Indien een deelnemer zijn afval achterlaat
zal er een boete aangerekend worden van 5000 EUR.
Schade aan de stand zal worden vastgesteld en ten
laste gelegd van de exposant. Indien men vasttapijt op
de grond heeft gekleefd, en de dubbelzijdige kleefband
niet van de grond heeft verwijderd, zal men een boete
aanrekenen van 50 EUR per lopende meter.
Het is streng verboden om spuitverf te gebruiken,
omwille van de hinder en de schade aan de

vloerbedekking die dat veroorzaakt. Bij niet naleving
zal de exposant verantwoordelijk gesteld worden voor
de eventuele schade die men veroorzaakt heeft.

Art. 13 – De avond van het beëindigen van de
meubelbeurs kunnen meubelen en zitmeubelen
en andere voorwerpen vanaf 18u30 worden
weggehaald. Er wordt aan herinnerd dat vanaf dit
ogenblik elke exposant zelf verantwoordelijk is voor
zijn eigen stand en de inrichters van deze
verantwoordelijkheid worden ontlast.
Art. 14 – Standen mogen in geen geval of onder
welke vorm ook worden onderverhuurd.
Art. 15 – De organisator behoudt zich het recht voor
alle gevaarlijke, schadelijke, ongezonde of storende
goederen te laten verwijderen evenals installaties die
het algemeen uitzicht van de meubelbeurs zouden
hinderen. In dergelijke gevallen telt alleen het oordeel
van de organisator.

Art. 16 – Aan de exposanten worden deelnemers
kaarten afgeleverd, die uitsluitend gebruikt mogen
worden door personen met de dienst in de stand
belast. Iedere exposant zal een lijst aan het secretariaat
laten geworden met de namen en adressen van deze
personen. Nadien zal het aantal gevraagde kaarten
met de namen erop vermeld aan de exposant worden
toegezonden.
Art. 17 – De organisator is belast met de stipte
naleving en de uitvoering van dit reglement en beslist
soeverein over alle niet voorziene gevallen. Exposanten
worden geacht van dit reglement kennis te hebben
genomen en verbinden er zich toe de voorschriften
ervan na te leven.
Art. 18 – Indien onvoorziene politieke, economische
of andere gebeurtenissen of gevallen van overmacht
het houden van de meubelbeurs beletten, zullen
de deelnemers de door hen gestorte sommen terug
ontvangen onder aftrek der evenredig verdeelde door
het de organisator gedane onkosten. In geen geval kan
hiervoor schadevergoeding worden geëist.
Art. 19 – De organisator is gemachtigd onderhavig
reglement te wijzigen, als de algemene toestand of andere
redenen dergelijke maatregel onvermijdelijk maken.
Art. 20 – Bij gebeurlijke geschillen zijn alleen de
Nederlandstalige Brusselse rechtbanken bevoegd.

