
    

Art. 1. Betaling.   

    

Lid. 1. Het totale factuurbedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang het evenement te zijn voldaan.   

    

Lid 2. Bij gebreke van tijdige en volledige betalingen is Team G.A.S. Events bevoegd om deze overeenkomst,    

zonder dat ingebrekestelling nodig is, met onmiddellijke ingang te ontbinden.   

In dat geval blijft de standhouder gehouden de volledige factuursom te voldoen.    

    

Art. 2 Annulering:   

    

Lid 1. Indien de standhouder de overeenkomst om welke reden dan ook eenzijdig opzegt, is hij/zij desondanks    

50% van de factuursom verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van het evenement is de    

standhouder verplicht de gehele factuursom te voldoen, ongeacht het tijdstip van inschrijving.    

                                                                                                      

Lid 2. Team G.A.S. Events behoud zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden,    

daaronder begrepen overmacht, de data voor de Evenementen te wijzigen, dan wel de event geen doorgang   

te doen vinden, zonder dat de standhouder enige aanspraak kan doen gelden op een vergoeding van schade.    

 

Art. 3. Aansprakelijkheid:   

    

Lid 1. Onverminderd het feit dat Team G.A.S. Events. Beveiliging heeft lopen tijdens het evenement, aanvaardt    

de organisatie geen enkele aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen en/of personen.    

Onder schade aan eigendommen wordt ook diefstal inbegrepen.    

    

Lid 2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de standhouder   

dan wel personen waarvoor standhouder verantwoordelijk is, toegebracht aan personen en/of eigendommen    

van derden.   

    

art. 3. Verzekering:   

    

De standhouder is verantwoordelijk voor zijn stand, opstal en inhoud van de stand. Beschadiging en/of    

diefstal is voor rekening van de standhouder. De standhouder is eveneens aansprakelijk voor schade,    

veroorzaakt door hem/haar dan wel door personen onder zijn/haar verantwoordelijkheid, toegebracht aan    

personen en/of eigendommen van derden. De standhouder dient daartoe een passende verzekering af te    

sluiten.   

 

Art. 4. Opbouw: 

  

Lid 1. De standhouder mag zijn stand op de dag van het event pas neerzetten de tijden hiervoor zijn tussen 

 09:00 uur en 10:00 uur.  

  

Lid 2. Elektriciteit mag uitsluitend alleen in overleg met de organisatie.  

  

Lid 3. Alle Nooduitgangen moeten over de hele breedte worden vrijgehouden. 

  

 

 



Art. 5. Afbouw: 

  

Lid 1. De standhouder mag de stand pas na 17:30 uur van Team G.A.S. Events afbreken en opruimen. Beslist  

niet eerder. De stand dient uiterlijk 19:00 uur ontruimd te zijn en schoon te worden opgeleverd. 

  

Art. 6. Openingstijden: 

  

De standhouder verplicht zijn zich zijn/haar stand gedurende de openingstijden van het evenement open te  

stellen en te bezetten.  

  

Art. 7. Toewijzing standplaats: 

  

De organisatie bepaalt de plaats van de standhouder.  

  

Art. 8. Onderverhuur: 

  

Het is niet toegestaan de stand onder te verhuren. 

  

 

                                                                                                

 

 

 

 


