
     

   
Deelnemingsvoorwaarden NSVV Licht Congres INDOOR 2016 

 
Organisatie Organisatie: Verlichting 2015 B.V.  Tel.nr. 06-46 61 27 37  Cor. adres: Esdoornlaan 28 | 3862 HJ  NIJKERK  E-mail: esther@verlichting2015.eu     Plaats en datum Locatie: Koninginneweg 1 | 3871 JZ  HOEVELAKEN Datum: woensdag 15 juni 2016  Opbouw en demontage Opbouw:  dinsdag 14 juni van 13:00 – 20:00 uur   woensdag 15 juni van 07:00 – 8:30 uur Demontage:  woensdag 15 juni van 20:00 – 23:00 uur  Exposities 
Op het Licht Congres INDOOR mogen uitsluitend goederen en/of diensten gepresenteerd worden welke naar inzicht van de 
organisatie in overeenstemming zijn met het doel van het congres.   Exposanten Exposanten zijn o.a. fabrikanten, leveranciers, groothandels en overige dienstverleners, mits economisch actief op het gebied van binnen verlichting. Bij twijfel beoordeelt de organisatie hierover.  Tarieven deelname De kosten voor standruimte bedraagt €1.375,- excl. BTW per ± 11,5 m² en €2.525,-- excl. BTW per ± 21,5 m².  Inschrijving, toelating, toewijzing standruimte Na ontvangst van het bindend inschrijfformulier ontvangt u na toelating z.s.m. een deelnamebevestiging (deelname overeenkomst). De door de deelnemer gewenste stand locatie wordt (indien beschikbaar) door de organisatie bevestigd. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan standruimte onderling te ruilen.  Facturering standruimte en annulering Exposanten met een deelnameovereenkomst ontvangen een factuur voor de gereserveerde standruimte. Het gehele factuurbedrag dient binnen de vermelde betaaltermijn te zijn voldaan. 

 Annulering na insturen inschrijfformulier: 25% van de deelnamekosten 
 Annulering na ontvangst deelname overeenkomst: 50% van de deelnamekosten 
 Annulering na vaststelling definitieve standruimte: 75% van de deelnamekosten 
 Annulering binnen 6 weken voor aanvang congres: 100% van de deelnamekosten 

Onder ‘aanvang’ wordt verstaan de opbouw dag. Annulering dient schriftelijk te geschieden.   



              
Voorschriften standbouw / -ruimte 

 De gangbare bouwhoogte is 250 cm, incl. eventuele verhoogde vloeren. De absoluut maximale bouwhoogte is 2,8 
meter.  

 Montage van plafond- en hangarmaturen is na afstemming mogelijk. Deze afstemming dient uiterlijk 20 mei 2016 
schriftelijk plaats te vinden. 

 Banieren of andere vormen van visuele reclame boven (hoek)stands, dienen aan de zijde(s) waar de stand grenst aan 
aanliggende stands neutraal te zijn. 

 Gebruikte materialen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. 
 Stands dienen voor iedereen vrij toegankelijk te zijn. 
 De gangpaden dienen te allen tijde vrij te blijven. 
 Het gebruik van een geluidsinstallatie, lawaai veroorzakende apparaten in de stand zijn niet toegestaan, tenzij hier 

toestemming voor is gegeven door de organisatie. 
 Vuilnis en overig afval dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Alle kosten die de 

organisatie moet maken m.b.t. het ontruimen van de stand zijn voor rekening van de standhouder. 
Schade en aansprakelijkheid 

 Alle exposanten staan op het congres voor eigen rekening en risico. De organisatie van het NSVV Licht Congres 
INDOOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan eigen materiaal van exposanten. 

 De exposant of voor hem werkende derden is aansprakelijk voor schade van welk aard dan ook, die door zijn toedoen 
aan wanden, vloeren en standbouw van derden wordt veroorzaakt. Eventuele schade komen voor rekening van de 
standhouder. 

Verzekering Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Geadviseerd wordt een z.g. transport- & verblijfsverzekering ten behoeve van uw eigendommen af te sluiten.  Geschillen Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze niet later dan 30 dagen na het congres in te dienen. Nadien worden deze niet meer in behandeling genomen.  Slotbepaling In alle gevallen, waarin deze deelnemingsvoorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist de organisatie van het NSVV Licht Congres INDOOR. 


