Algemene voorwaarden beurzen en exposities Postillion B.V.
I. Algemeen
1. Onder de onderhavige algemene voorwaarden worden verstaan de
nader aan te duiden bedingen, die worden geacht te zijn opgenomen in
de door Postillion Hotels B.V. (hierna “Postillion”), ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Mijdrecht onder
nummer 30277100, met wederpartijen te sluiten overeenkomsten inzake
beurzen en exposities te houden in het Postillion Convention Centre te
Rotterdam.
2. Onder wederpartij wordt in dit verband verstaan, degene die door
ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de
algemene voorwaarden heeft aanvaard.
3. De wederpartij is gebonden aan de algemene voorwaarden als tussen
Postillion en wederpartij een overeenkomst tot stand is gekomen waarin
verwezen is naar deze algemene voorwaarden en de wederpartij van
deze voorwaarden kennis heeft kunnen nemen.
4. In het kader van het organiseren en begeleiden van beurzen en
exposities kan Postillion zich laten bijstaan door een Comité van
Aanbeveling.
II. Beurzen en exposities
5. Postillion behoudt zich het recht voor aspirant-contractpartijen zonder
opgave van redenen te weigeren. Postillion is geheel vrij om naar eigen
inzicht voor hetzelfde evenement standruimten te verhuren aan derden,
ongeacht hun aard of persoon of te exposeren artikelen en/of diensten.
6. De wederpartij verplicht zich tot tijdige opgave van de artikelen en/of
diensten die op het evenement zullen worden geëxposeerd en/of
gedemonstreerd. Postillion heeft het recht zonder opgaaf van redenen
bepaalde artikelen en/of diensten te weigeren. Bij weigering van haar
product of dienst heeft de wederpartij het recht af te zien van deelname
aan de betreffende beurs of expositie, in dat geval blijft de wederpartij
de overeengekomen huur echter onverkort verschuldigd.
7. De wederpartij verplicht zich alle door de overheid te stellen
voorwaarden met betrekking tot de bouw en inrichting van zijn stand of
unit stipt op te volgen, evenals de instructies die worden gegeven door of
namens Postillion.
8. Het is niet toegestaan voorwerpen van welke aard dan ook aan het
gebouw of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te bevestigen.
9. De wederpartij dient vloerbelasting die de 1000 kg per vierkante meter
te boven gaat vooraf bij Postillion te melden en is verplicht de
aanwijzingen, die in reactie op deze melding door of namens Postillion
worden gegeven, stipt op te volgen.
10. De kosten voor aansluiting en verbruik van elektriciteit en alle kosten
met betrekking tot de bouw en inrichting van de stand, evenals de kosten
voor het transport van goederen en/of standmaterialen komen voor
rekening van de wederpartij, tenzij expliciet anders tussen Postillion en
wederpartij overeengekomen.
11. De wederpartij verplicht zich, indien van toepassing, de bouw en
inrichting van zijn stand tijdig voor de opening van de beurs te
voltooien. Met de afbraak van de stand en/of het afvoeren van artikelen
mag eerst worden begonnen nadat het evenement definitief is gesloten.
12. Postillion is niet verantwoordelijk voor beschadiging van de stand
en/of artikelen van de wederpartij noch voor eventueel letsel
toegebracht aan de zich in de stand bevindende bezoekers. Evenmin
aanvaart Postillion enige aansprakelijkheid voor verlies of diefstal in
welke vorm dan ook. Deze risico’s dienen door de wederpartij zelf te
worden verzekerd.
13. Het is de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van
Postillion niet toegestaan zijn stand gesloten te houden of onbemand te
laten gedurende de tijd, dat het evenement voor het publiek toegankelijk
is.
14. De wederpartij is gehouden de toegewezen unit of stand na het
beëindigen van het evenement in dezelfde staat achter te laten als deze
hem ter beschikking is gesteld voor aanvang van de opbouwperiode.
Afval dat door de wederpartij wordt achter gelaten kan, indien naar het
oordeel van Postillion de hoeveelheid of de aard daarvan het normale
overschrijdt, op kosten van de wederpartij worden afgevoerd.
15. Postillion is bevoegd tot wijziging van de al toegewezen stand of unit,
zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op vergoeding van
schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht zijn of worden
geleden.
16. De aan- en afvoer van goederen tijdens het evenement is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van Postillion. Onverminderd
het voorgaande is het de wederpartij toegestaan tijdens
evenementendagen handzame goederen voor eigen gebruik ter plaatse
op de door Postillion vast te stellen tijden naar de stand te brengen.

17. De opbouwdagen en –tijden zijn in de exposanteninformatie
vermeld. Afwijken van deze tijden is uitsluitend mogelijk indien daartoe
schriftelijke toestemming door Postillion is verleend. Postillion behoudt
zich het recht voor zonder overleg vooraf de opbouw van stands op te
houden en/of te onderbreken, indien inbrengen van artikelen zulks
vordert. De wederpartij verplicht zich om zich te houden aan de door
Postillion voorgeschreven richtlijnen en/of aanwijzingen inzake vuilafvoer
en afvalscheiding.
III. Horeca
18. Tijdens beurzen en exposities die door Postillion worden
georganiseerd is het de wederpartij niet toegestaan gebruik te maken
van catering anders dan door Postillion voorgeschreven.
19. Postillion heeft, met uitsluiting van ieder ander, het exclusieve recht
tot verkoop van dranken, eetwaren en andere consumptieartikelen
binnen het WTC gebouw.
20. Het verstrekken van voeding en/of genotmiddelen in welke vorm dan
ook is onderhevig aan de bepalingen van de Voedsel en Warenautoriteit
en de Afdeling Bijzondere Wetten van de Politie en alleen dan
toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Beurs.
21. Het laten proeven van producten, waarvoor de wederpartij heeft
ingeschreven, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Postillion. Onverminderd deze toestemming mag geen
betaling worden gevraagd voor het proeven van producten en mag de
aangeboden hoeveelheid niet de omvang van een volledige c.q.
volwaardige consumptie hebben.
22. Bestellingen van horecaproducten zullen uitsluitend in behandeling
worden genomen indien gebruik wordt gemaakt van het door Postillion
verstrekte bestelformulier.
IV. Betaling
23. De kosten van deelname aan een beurs of expositie worden in drie
termijnen gefactureerd:
a. De eerste termijn, verschuldigd na ondertekening van de bevestiging
van inschrijving, omvat 50% van de overeengekomen huur voor de stand
of unit;
b. De tweede termijn, verschuldigd uiterlijk 45 dagen voor aanvang van
de beurs of expositie, omvat de resterende 50% van de overeengekomen
huur voor de stand of unit, alsmede de bijkomende kosten van
leveringen en bestellingen met betrekking tot deze stand of unit;
c. De eindafrekening omvat het Horecaverbruik tijdens de beurs of
expositie en eventuele nagekomen leveringen en bestellingen.
Alle bedragen worden verhoogd met de daarover wettelijk verschuldigde
BTW.
24. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum
tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen en met dien verstande dat
betaling van de eerste en tweede termijn steeds moet zijn verricht voor
aanvang van de opbouw van de beurs. Bij late inschrijving dient de
betaling voor de aanvang van de opbouw van de beurs voldaan te zijn.
De wederpartij is in verzuim na voormeld tijdstip, zonder dat nog een
nadere ingebrekestelling is vereist.
25. Zodra de wederpartij in verzuim is, is hij wettelijke rente ex.
art. 6 119a BW verschuldigd over het factuurbedrag inclusief BTW,
onverminderd de aan Postillion toekomende rechten van
schadevergoeding ten gevolge van het verzuim.
26. Postillion is bevoegd de namens de wederpartij in de stand- of unit
aanwezige zaken onder zich te behouden totdat de volledige eerste en
tweede termijn als bedoeld in artikel 24, vermeerderd met eventuele
rente en kosten, door de wederpartij is voldaan. De wederpartij is niet
bevoegd tot enige verrekening met door Postillion verschuldigde
bedragen, noch tot opschorting van door hem verschuldigde betalingen.

V. Annulering, Overmacht
27. De wederpartij heeft het recht af te zien van deelname aan de beurs
of expositie. Geheel of gedeeltelijke annulering van de deelname door de
wederpartij dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Voor de
vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van
ontvangst van de aangetekende brief door Postillion. De wederpartij
blijft aan Postillion verschuldigd bij opzegging:
a. Meer dan 45 dagen voor de evenementdatum 50% van de
overeengekomen huur voor de stand of unit;
b. Minder dan 45 dagen voor de evenementdatum, 100% van de
overeengekomen huur voor de stand of unit, alsmede 100% van de
bijkomende kosten van leveringen en bestellingen met betrekking tot
deze stand of unit.
28. Bij te veel aanmeldingen (vanuit een sector) heeft Postillion het recht
om inschrijvingen af te wijzen.
29. Postillion behoudt zich het recht voor in geval van overmacht het
evenement geen doorgang te laten vinden, in welk geval de wederpartij
geen aanspraak kan doen gelden op vergoeding van schade in welke
vorm dan ook. Onder overmacht wordt onder meer verstaan iedere
buiten de schuld van Postillion ontstane en niet voor het risico van
Postillion komende tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst,
ongeacht of de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was behoudens in het geval van opzet en/of
grove schuld aan de zijde van Postillion.
30. De overeenkomst zal dan middels een schriftelijke bevestiging van
Postillion ontbonden zijn, met inachtneming van het volgende. Vindt het
evenement om voormelde reden geheel geen doorgang, dan worden de
inschrijvingen en eventueel reeds geschiede vaststellingen van stands of
units als vervallen beschouwd en zullen de door de wederpartij reeds
gedane betalingen worden gerestitueerd onder aftrek van de reeds door
Postillion gemaakte kosten. Deze kosten zullen naar evenredigheid op
basis van het aantal en de soort stands of units die reeds waren verhuurd
worden omgeslagen. Deze restitutie zal geschieden binnen 60 dagen na
het besluit het evenement geen doorgang te doen vinden. Indien
Postillion, anders dan in geval van overmacht, besluit het evenement
geen doorgang te doen vinden, hetgeen ter vrije beoordeling van
Postillion is, dan zal Postillion dit uiterlijk vier weken voor aanvang van
het evenement aan de wederpartij meedelen. De overeenkomst zal dan
na een schriftelijke verklaring ontbonden zijn. De wederpartij heeft dan
recht op restitutie van de volledige standhuur, zonder dat verder enige
schadeplichtigheid voor Postillion ontstaat.
VI Overige bepalingen
31. Het is de wederpartij niet toegestaan:
a. De toegewezen stand of unit geheel of gedeeltelijk zonder
toestemming van Postillion aan een derde af te staan en/of te verhuren;
b Enige ruimte buiten zijn stand te benutten voor het verspreiden van
drukwerk of het aanbrengen van reclame, zonder dat hiervoor tevoren
schriftelijke toestemming is verleend door Postillion;
c. Andere Contractpartijen overlast te bezorgen in welke vorm dan ook;
d. Andere artikelen en/of diensten te exposeren dan die welke vermeld
zijn op het contract en door Postillion zijn goedgekeurd. Bij in gebreke
blijven waarvan de bedoelde artikelen en diensten op eerste aanzegging
verwijderd dienen te worden.
32. Indien de wederpartij zich niet of niet geheel aan de onderhavige
voorwaarden houdt, is Beurs gerechtigd hem de toegang tot het
evenement te ontzeggen, respectievelijk hem te gelasten zijn stand
materiaal en tentoonstellingsartikelen terstond te verwijderen zonder
dat zulks voor de wederpartij enige grond tot schadevergoeding zal
opleveren en onverminderd de overige verplichtingen van de wederpartij
uit deze overeenkomst, onder meer ten aanzien van de overeengekomen
betalingen. Postillion is bovendien bevoegd bij niet nakoming van enige
verplichting uit de overeenkomst door de wederpartij, de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voorafgaande
ingebrekestelling en zonder dat daardoor enige schadeplichtigheid van
Postillion ontstaat.
33. Iedere aansprakelijkheid van Postillion is beperkt tot het bedrag
waarop in het desbetreffende geval de gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te
vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het
desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit.
Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere
informatie worden verschaft.

34. De wederpartij vrijwaart Postillion tegen alle aanspraken van derden,
de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op
enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst
tussen de wederpartij en Postillion en/of de werkzaamheden ten
behoeve van de wederpartij verricht door Postillion, behoudens opzet of
grove schuld aan de zijde van Postillion.
35. In alle gevallen waarin Postillion een sommatie, ingebrekestelling of
enig exploot aan de wederpartij doet uitbrengen of in geval van een
procedure tegen de wederpartij terzake van de overeenkomst is de
wederpartij verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder
begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand, die uitkomen boven de
toewijzing in gevolge de toepassing van het liquidatietarief, alsmede de
buitengerechtelijke kosten aan Postillion te vergoeden.
36. De rechtsverhouding tussen de Postillion en de wederpartij wordt
beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die uit die
rechtsverhouding voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend
worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.
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