Algemene Voorwaarden Ibiblue
Artikel 1 Begrippen
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op
alle overeenkomsten van deelname tussen Ibiblue Ibiza en de exposant met betrekking tot de standruimte(n) en eventuele
aanvullende producten en diensten van Ibiblue Ibiza. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks
uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Ibiblue Ibiza.
De toepasselijkheid van eventuele door de exposant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De Exposant: de natuurlijke of de rechtspersoon die met Ibiblue Ibiza een overeenkomst van deelname sluit.
Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Ibiblue Ibiza en de exposant die ontstaat door ondertekening van de
overeenkomst door Ibiblue Ibiza en de exposant.
Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de
locatie, omvang en type door Ibiblue Ibiza worden aangegeven.
Deelnamekosten: alle door de exposant aan Ibiblue Ibiza verschuldigde kosten in verband met haar deelname aan het evenement,
waaronder kosten ter zake van de standruimte en alle overige kosten.
Artikel 2 De overeenkomst van deelname
a) De overeenkomst van deelname houdt in dat Ibiblue Ibiza, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van
het betreffende evenement een bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de exposant.
b) Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname voor elke individuele
standruimte.
c) De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn
van het aangaan van de overeenkomst van deelname.
d) De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van de overeenkomst
van deelname te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.
e) Na insturing van het door de exposant ondertekende overeenkomst van deelname kan de exposant haar inschrijving niet
meer annuleren.
Artikel 3 Data, tijden en beursaccommodatie
a) Ibiblue Ibiza stelt de data waarop, en het evenementaccommodatie waarin het evenement gehouden wordt vast, alsmede
de tijden voor opbouw, houden van het evenement en afbraak.
b) Indien naar het oordeel van Ibiblue Ibiza bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Ibiblue Ibiza de voor het
evenement vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te
doen vinden.
c) Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort
van kracht.
d) In geen geval kan de exposant jegens Ibiblue Ibiza aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of
geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in sub b) van dit artikel.
Artikel 4 Indeling
a) De exposant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door Ibiblue Ibiza in de
overeenkomst van deelname/ bevestiging vastgesteld. De door Ibiblue Ibiza vastgestelde locatie, oppervlakte en type van
de standruimte zijn bindend.
b) Bij het bepalen van de locatie, oppervlakte en type van de standruimte als bedoeld in sub a) houdt Ibiblue Ibiza zoveel
mogelijk rekening met eventuele door de exposant kenbaar gemaakte wensen.
c) Op grond van bijzondere omstandigheden is Ibiblue Ibiza te allen tijde vóór aanvang van het evenement gerechtigd de
indeling van het evenement te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen.
Artikel 5 Standbouw en inrichting van de standruimte
a) De exposant is verplicht haar stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen
en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door Ibiblue Ibiza is bepaald.
b) De exposant krijgt de standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere
(technische) voorziening, tenzij in de overeenkomst van deelname anders is bepaald.
c) Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde,
overige door Ibiblue Ibiza uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder
uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.
d) Ibiblue Ibiza heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.
e) Ibiblue Ibiza zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden
voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door Ibiblue Ibiza te bepalen plaats en wijze. De exposant is niet
gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.

f)

Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van Ibiblue Ibiza niet tijdig vóór het einde van de
opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Ibiblue Ibiza voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen
treffen die zij nodig acht.

Artikel 6 Te exposeren artikelen
a) De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van het evenement de standruimte met
een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.
b) De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die
vermeld zijn in de overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van het evenement behoren.
c) De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van het evenement, inclusief de opbouw- en
afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. Ibiblue Ibiza sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade
aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant.
Artikel 7 Gebruik van de standruimte
a) De exposant is niet gerechtigd:
I.
de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander
doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven, tenzij in de overeenkomst van deelname anders is
bepaald;
II.
een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/ of
hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval
of
uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Ibiblue Ibiza;
III.
in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het
demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ibiblue Ibiza en de
accommodatieverhuurder;
IV.
in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur,
tenzij expliciet door Ibiblue Ibiza toegestaan of ter beschikking gesteld;
V.
gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen
of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte;
VI.
buiten of boven de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te
plaatsen of aan te brengen;
b) De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door
Ibiblue Ibiza ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.
Artikel 8 Afbraak en schoonmaak
a) De exposant is verplicht tijdens het evenement voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen.
b) De exposant dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door Ibiblue Ibiza gestelde
voorschriften.
c) Ibiblue Ibiza is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de exposant achtergelaten afval bij haar
in rekening te brengen.
d) De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen haar standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen
en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door Ibiblue Ibiza is bepaald.
e) De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan
goederen van Ibiblue Ibiza of de evenementruimte komen voor rekening van de exposant.
f) Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.
Artikel 9 Betaling
a) Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum,
alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
b) Ibiblue heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur
kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.
c) De exposant is aansprakelijk voor alle aan Ibiblue Ibiza verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met
zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.
d) Bij niet tijdige betaling van enig aan Ibiblue Ibiza verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht
vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant,
waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
e) Ibiblue is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de
exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.
f) Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan Ibiblue Ibiza verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang
van de opbouw van het evenement heeft voldaan is Ibiblue Ibiza gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging

en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) het evenement te ontzeggen en/of de overeenkomst
van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden
de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Ibiblue verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder
aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van
de ontzegging van de toegang tot het evenement en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
a) Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van
haar deelname aan het evenement ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele
mede-exposanten van de exposant.
b) De exposant staat jegens Ibiblue Ibiza in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de
bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften.
c) Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, is Ibiblue Ibiza gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt
tot:
I.
het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs;
II.
de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde
goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen; III.
de exposant deelname aan volgende
beurzen te ontzeggen;
IV.
een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle
overige verschuldigde kosten.
d) De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die Ibiblue Ibiza lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe
te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene
Voorwaarden en/ of overige voorschriften.
e) De exposant vrijwaart Ibiblue Ibiza ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.
f) De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan het evenement afdoende te verzekeren.
g) Ibiblue Ibiza is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of
bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen –
tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
h) Ibiblue Ibiza is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of
bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.
i) Ibiblue Ibiza is niet aansprakelijk voor door de exposant geleden (in-)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming
van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer)
gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname van de exposant.
Artikel 11 Wijzigingen en geschillen
a) Ibiblue Ibiza behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van
deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant schriftelijk mededeling worden gedaan.
b) In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Ibiblue Ibiza.
c) Alle geschillen die ontstaan tussen Ibiblue Ibiza en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van deelname,
deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen
worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Breda.
d) De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst
naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.
Laatst gewijzigd op 6 april 2018

