REGLEMENT VAN DE BEURS HORECA SHOW
DOEL
De Beurs heeft tot doel enerzijds fabrikanten en producenten of hun algemene
vertegenwoordigers, hierna “exposanten” genoemd, in contact te brengen met anderzijds de
kopers. Er worden zaken verhandeld door middel van monsters, modellen, ontwerpen,
foto’s, albums, enz. Zij wil ook de regionale en de nationale handel stimuleren door de
fabrikanten en de producenten een doeltreffend kader voor contacten met de markt en brede
informatiemogelijkheden ter beschikking te stellen.
ORGANISATIE
SPRL/BVBA FAIPAK, neemt de organisatie van de BEURS HORECA SHOW voor haar
rekening, zij is als enige bevoegd voor de toepassing van de bepalingen van onderhavig
reglement.
De organisator neemt geen enkele verbintenis op zich wat het aantal exposanten van de
beurs en het aantal bezoekers betreft. De exposanten hebben dus het recht niet om enige
schadevergoeding te eisen als de aangekondigde vooruitzichten of de geformuleerde
verwachtingen niet gerealiseerd worden.
Suggesties om het doel dat de beurs nastreeft te bevorderen,kunnen afgegeven worden op
het secretariaat of opgestuurd worden naar de maatschappelijke zetel van HORECA
SHOW Chaussée de Mons , 439 te 7810 MAFFLE- ATH
EXPOSANTEN
Worden enkel toegelaten om aan het evenement deel te nemen: de producenten en hun
algemene of exclusieve vertegenwoordigers die een commerciële bevoegdheid hebben in
België net als de gespecialiseerde pers. Commerciële tussenpersonen kunnen niet aanvaard
worden. Meerdere fabrikanten kunnen dezelfde stand niet delen. De firma van de exposant
– ondertekenaar met aanduiding van het land van oorsprong - moet verplicht op het
reclamebord van de stand vermeld worden.. Het bewijs van de commerciële band tussen de
algemene vertegenwoordiger en de firma waarvan de producten tentoongesteld zijn, moet
op eerste aanvraag aan HORECA SHOW afgegeven worden.

c) de exposanten die opzeggen binnen de 60 dagen voor de opening van de manifestatie,
moeten het volledige bedrag voor de effectief toegekende standplaats betalen.
In elk geval, en ongeacht welke motieven voor de opzegging ingeroepen worden, toch moet de
opzegging per aangetekende brief aan de HORECA SHOW meegedeeld worden.
In geval van faillissement voor de beurs, zal het gestorte voorschot niet terugbetaald worden. Als
de curator beslist de gehuurde stand in te nemen, mag hij er geen gebruik van maken om het
materiaal van het failliete bedrijf te verkopen onder de normale prijs die het bedrijf voor het
faillissement hanteerde.
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN
Het bestuur van HORECA SHOW duidt op de plannen bestemd voor de exposanten, de
afmetingen aan die zo juist mogelijk overeenstemmen met de werkelijkheid. De exposanten
worden er nochtans aan gehouden de juistheid van de gegevens na te gaan voor zij hun stand
beginnen op te bouwen.

Het bestuur van HORECA SHOW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleine
verschillen die er zouden kunnen bestaan tussen de aangeduide afmetingen en de werkelijke
afmetingen van de standplaats.
AANVAARDING VAN TOESTELLEN
De toestellen en producten moeten uitgerust en geïnstalleerd zijn in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften die gelden op het ogenblik van de manifestatie. Bij demonstraties moet de
exposant alle nodige voorzorgen nemen voor de veiligheid van het personeel en van de bezoekers, en
voor het behoud in goede staat der plaatsen. Enkel de exposanten zijn verantwoordelijk voor
elk ongeval dat zich zou voordoen als gevolg van demonstraties.
In geen geval draagt het bestuur van HORECA SHOW enige verantwoordelijkheid
dienaangaande. In geval zij door derden in de zaak zou worden betrokken, verplichten de
exposanten zich ertoe haar te vrijwaren van vervolgingen en allerlei veroordelingen die op haar
zouden gaan wegen.

Het bestuur van HORECA SHOW de kan het bewijs eisen dat de artikelen waarvoor een
toelating is aangevraagd, geproduceerd zijn door de exposant of zijn opdrachtgever. Alleen
de producten die uitdrukkelijk in het inschrijvingsformulier aangeduid zijn met voor
waarheidsgetrouw verklaarde opgave van het land van oorsprong en waarvan de toelating
bekrachtigd is door het bestuur van de HORECA SHOW, mogen tentoongesteld worden.

CONTROLE
Het bestuur van HORECA SHOW houdt zich het recht voor tentoongestelde goederen, toestellen en
producten te controleren op hun oorsprong, gezien de toelatingsvoorwaarden en alle artikelen
waarvoor geen toestemming gevraagd of toegekend werd in de vereiste vorm, te verwijderen. Dit
gebeurt zonder dat de exposanten enig verhaal kunnen uitoefenen of een schadevergoeding eisen.

De hoedanigheid van de deelnemer wordt pas verkregen wanneer het
inschrijvingsformulier door het bestuur van HORECA SHOW is bekrachtigd. Deze
behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan de aanvraag of de overeenkomst,
zelfs na bekrachtiging, op te zeggen in geval de exposant niet zou voldaan hebben of niet
voldoet aan alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig reglement. Dat geldt ook
wanneer de exposant of iemand van zijn agenten of aangestelde het goede verloop van de
manifestatie of het morele en het materiële aanzien van het bestuur van de HORECA
SHOW zouden aantasten.

ONDERVERHURING
Onderverhuring of overdracht onder eender welke vorm, zelfs kosteloos van de volledige of een
deel van een stand, worden uitdrukkelijk verboden aan de exposanten. Het niet-nakomen van deze
bepaling heeft de onmiddellijke sluiting van de stand tot gevolg, zonder dat de exposanten
aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding noch op de terugbetaling van het gestorte
bedrag. Als een of meerdere firma’s samen een stand willen delen, moet elk van hen dit zo snel
mogelijk schriftelijk en in elk geval voor de datum bepaald voor de verdeling van de standplaatsen
aan het bestuur van HORECA SHOW meedelen.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Een deelneming aan de manifestatie is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. De
aanvragen moeten gedaan worden op het betrokken formulier. Indien de aanvragen enig
voorbehoud behelzen of onvolledig ingevuld zijn, zullen zij slechts voorlopig geregistreerd
worden en dit zonder enige verbintenis vanwege het bestuur van de. HORECA SHOW.
Door een handtekening onder een inschrijvingsformulier te zetten is men enerzijds verplicht
de toegewezen stand te betrekken en hem ingericht open te houden tot de sluiting van de
manifestatie. Verder mogen de tentoongestelde producten niet afgedekt zijn of aan het zicht
onttrokken worden tijdens de openingsuren.
Indien de standplaatsen 48.00 uur voor het begin van de beurs niet daadwerkelijk
ingenomen worden door de exposant met de producten waarvoor toelating werd gevraagd,
zullen deze standplaatsen zonder voorafgaande kennisgeving en van rechtswege
toegewezen worden aan een andere firma, zonder dat de betrokken deelnemer enig recht op
schadevergoeding kan doen gelden, of zich onttrekken aan de contractuele financiële
verplichtingen.

STANDPLAATS
Het bestuur van HORECA SHOW bepaalt de meest aangepaste wijze voor de verdeling der
standplaatsen en behoudt zich het recht voor, telkens zij dit nodig acht, het belang en de ligging
van de gevraagde oppervlakten te wijzingen.
Voor eenzelfde artikel zal aan eenzelfde firma niet meer dan één stand toegewezen worden,
behalve wanneer er hiervoor een speciaal akkoord is. De deelname aan vorige manifestaties geeft
de exposanten geen enkel recht op een bepaalde stand. Optie: een optie op een stand zal slechts
toegekend worden voor maximum 48.00 uur. Na deze termijn zal de stand zonder vooropzeg door
HORECA SHOW als beschikbaar beschouwd worden.
UITGESLOTEN PRODUCTEN
Zijn in de tentoonstellingsgebouwen niet toegelaten: ontplofbare en ontvlambare producten en
over het algemeen alle waren die geacht worden schade te kunnen toebrengen aan de
reputatie en het succes van de manifestatie.

HUURPRIJS VAN DE STAND
De prijs van de stand is vermeld op het inschrijvingsformulier en kan in geval het bestuur
van de HORECA SHOW het nodig acht, gewijzigd worden.
BETALINGEN
De betalingen moeten gebeuren in euro en bij voorkeur door storting op het
rekeningnummer vermeld op het inschrijvingsformulier binnen de volgende termijnen:
a) het inschrijvingsgeld dat gelijk is aan een voorschot van 20% op het totale huurbedrag
van de stand verhoogd met de BTW, te betalen op het ogenblik van de reservatie.
b) het saldo + BTW te betalen bij ontvangst van de betrokken facturen.
In geval van niet-betaling binnen de voorziene termijnen en zonder ingebrekestelling,
behoudt het bestuur van de HORECA SHOW zich het recht voor te beschikken over de
toegewezen stand, terwijl de exposant als ondertekenaar ertoe gehouden blijft om het
totale bedrag te betalen. De facturen moeten netto, zonder korting, op de vervaldag
betaald worden op de maatschappelijke zetel van de. HORECA SHOW Bij gebrek aan
betaling van de facturen op de vervaldag, zal het niet-betaalde bedrag van rechtswege en
zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een maandelijkse moratoire interest ten
bedrage van 1,5 % en een strafbeding van 15 % met een minimum van € 125.

De standplaats zal slechts ter beschikking van de deelnemer gesteld worden wanneer hij
aan al zijn verbintenissen ten opzichte van de HORECA SHOW heeft voldaan.
De exposanten die zich minder dan 60 dagen voor de opening van de beurs inschrijven,
moeten het totale bedrag betalen op het ogenblik van de reservatie.
OPZEGGING
a)in geval van opzegging voor de verdeling van de standplaatsen, blijft enkel het
inschrijvingsgeld aan HORECA SHOW verworven.
b) voor de opzeggingen die het bestuur van de HORECA SHOW meer dan 60
dagen voor de opening van de manifestatie ontvangt, blijven het inschrijvingsgeld en
de gestorte voorschotten verworven.

PUBLICITEIT
Op straffe van onmiddellijke sluiting van de stand zonder enige vooropzeg, is het de exposanten
formeel verboden:
1 monsters of drukwerk of een ander voorwerp uit te delen buiten de stand.
2 elke hinderlijke of andere demonstratie te houden om de klant te lokken, op welke wijze dan
ook, en om het even welke reclame te voeren die de exposanten van de nabijgelegen
standplaatsen en de bezoekers zou storen.
3 voorwerpen uit te stallen op uitspringende delen aan de buitenkant van de
standplaatsen.
4 op enige wijze het materiaal te beschadigen dat ter beschikking werd gesteld.
5 artikelen of reclame uit te delen en clichés of films te projecteren zonder
voorafgaande, speciale en schriftelijke toestemming van HORECA SHOW.
6 uitzendingen van reclameteksten te tonen, radio -en televisietoestellen te gebruiken
die de naburige exposanten en bezoekers kunnen storen door luidruchtige uitzendingen, hetzelfde
geldt voor luidsprekers.
7 de stand te laten fotograferen door een andere fotograaf dan degene die HORECA SHOW heeft
aangeduid. De reglementering met betrekking tot het fotograferen kan bekomen worden op
aanvraag. 8 de binnen- of buitenmuur van de lokalen, kolommen, balustrades enz. te beplakken of
te beschilderen.
De exposant mag in zijn stand slechts publiciteit voeren voor producten waarvoor een aanvraag werd
ingediend die goedgekeurd is door het bestuur van HORECA SHOW. Andere artikelen, publicitaire
documenten of reclame van welke aard dan ook, mogen onder geen enkel beding tentoongesteld of
toegelaten worden binnen de omheining van het evenement.

Hetzelfde geldt voor automaten en voorwerpen met afstandsbediening. De toegelaten
publiciteit moet zich naar de “Wet op de Handelspraktijken” betreffende publiciteit schikken,
die door de Internationale Handelskamer is opgemaakt. De bijkomende accessoires en
materialen die dienen voor de presentatie of de decoratie van de standen (bijvoorbeeld:
tegelbevloering, muurbekleding, meubels, enz.) moeten anoniem tentoongesteld worden en er
mag geen reclame voor gemaakt worden. Toch geeft het bestuur van HORECA SHOW
toelating om van dit artikel af te wijken in het geval de bijkomende materialen komen van een
firma die zelf op de beurs tentoonstelt.
DIERENBESCHERMING
Het is de exposanten verboden hun toevlucht te nemen tot het tentoon stellen van
huisdieren of andere dieren om de aandacht van het publiek te vestigen op hun stand of
hem aantrekkelijker te maken.
VERKOOP
Behalve met toestemming, is de verkoop van artikelen om mee te nemen formeel verboden
op straffe van onmiddellijke sluiting van de stand, waarbij de volledige huur verschuldigd
blijft aan het bestuur van HORECA SHOW wat ook de verwijderingstadium is.
OPBOUW VAN DE STAND
De exposanten zijn gehouden stipt de voorschriften na te leven die hen zullen worden
meegedeeld betreffende de opbouw van de standen.
De gemeenschappelijke tussenwanden van de standen zijn 2,5 m hoog. De exposanten die
tussenwanden willen plaatsen die hoger of lager zijn dan 2,5 m, zullen hun plannen aan het
Technisch Secretariaat van de Beurs moeten voorleggen om toestemming te krijgen. De stand
moet er onberispelijk uitzien. Losse verpakkingen, voorwerpen die niet bij de presentatie
horen en de kleedkamer van het personeel dienen uit het zicht van de bezoeker te worden
gesteld. De exposanten die een hoekstand, een kopstand of een eilandstand wensen,
verbinden zich ertoe geen wand te plaatsen aan de buitenkant van de stand. De exposanten
moeten voor de lichtpunten zorgen die nodig zijn voor de verlichting van hun stand. De
installatie van de standen komt enkel de exposant toe die het interieur naar zijn smaak mag
inrichten. Toch moeten de plannen ter goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur van.
HORECA SHOW Bij inbreuk, verbindt de exposant zich ertoe de elementen die
tegenstrijdig zijn met het voorstel dat standaard is aanvaard op zijn kosten weg te nemen, het
bestuur van HORECA SHOW zal in de plaats treden van de exposant op kosten en
verantwoordelijkheid van die exposant. Alle beschadigingen veroorzaakt door de installaties
van de exposanten of de producten die in de gebouwen tentoongesteld zijn, aan de installaties
van het bestuur van HORECA SHOW, aan de bomen of aan de vloer, worden geëvalueerd
door de vertegenwoordigers van het bestuur van HORECA SHOW en ten laste gelegd van
de exposanten. Als dat niet het geval is, worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht
van de exposant.
schadegevallen. bij schade aan de infrastructuur door een exposant moet er onmiddellijk
contact zijn tussen HORECA SHOW en deze exposant. Wij evalueren deze schade en
beslissen dan samen (ook met u) hoe dit opgelost dient te worden.
De installatie van de standen moet de avond voor de opening om 19.00 uur af zijn. Het bestuur
van HORECA SHOW zal geen uitzondering op deze regel toestaan behalve om dwingende
redenen.
VEILIGHEID
Wat de installatie van de standen, het te gebruiken materiaal en in algemene zin, de na te
leven veiligheidsmaatregelen betreft, zijn de exposanten verplicht de bepalingen van het
bijgevoegde reglement over de veiligheidsmaatregelen tegen brand na te leven.
BEWAKING
Het bestuur van HORECA SHOW voorziet in een normale bewaking. De bewakers staan
enkel in voor de algemene bewaking. Het is de exposanten verboden hen andere taken toe te
vertrouwen. Het is de deelnemers formeel verboden personeel in de standen te houden buiten
de openingsuren van de beurs. Om commerciële spionage te vermijden, laat het bestuur van
HORECA SHOW de exposanten volledige vrij om zich juridisch en enkel op hun
verantwoordelijkheid te beschermen tegen derden die hun tentoongestelde artikelen zouden
willen fotograferen of kopiëren. Het bestuur van HORECA SHOW kan in geen geval
verantwoordelijk gesteld worden voor daden van oneerlijke concurrentie begaan tijdens de
manifestatie.
VERPLICHTE VERZEKERING
De exposanten zijn verplicht hun goederen en standmateriaal tegen elk risico te laten
verzekeren, om het even of deze hun eigendom zijn of dat van derden. De exposanten zien
uit hoofde van hun deelname af van ieder beroep in geval van ongeluk of schade aan het
standmateriaal en de goederen of deze hun eigendom zijn of dat van derden. Door hun
deelname zien de exposanten af van ieder beroep in geval van ongeluk of schade tegen:
1 het bestuur van HORECA SHOW
2 alle deelnemers aan de manifestatie
3 de bestuursleden, vertegenwoordigers, bestuurders en aangestelde van al haar firma’s of
instellingen HORECA SHOW is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, brand en
objectieve burgerlijke aansprakelijkheid.
DOUANE - TRANSPORT
Elke exposant moet de douaneformaliteiten vervullen voor het materiaal en de producten die
uit het buitenland komen. Het bestuur van HORECA SHOW kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor de moeilijkheden die zich bij die formaliteiten kunnen voordoen.

OPBOUW - AFBRAAK
De standen zullen worden opgebouwd op 31 mei, 1, 2 juni
2018 van 8 tot 18.00 uur.
De standen zullen worden afgebroken op 6 juni 2018 van 8
tot 18.00 uur.
Geen enkele opbouw of afbouw van stand zal toegelaten
worden buiten deze uren.

De exposant die een inbreuk maakt op deze bepaling wordt verplicht
een boete, bij overeenkomst vastgelegd op 1.250 euro, te betalen.
Netheid standplaats
de standoppervlakte wordt in een reine staat aangeleverd en moet ook zo terug
achtergelaten worden na de beurs. Kleefbandresten, verfresten, olievlekken worden bestraft
met volgende tarieven:
kleefresten€ 13,00/lm
verfvlekken e.a.: € 62,00/m²
olievlekken : € 186,00/m²

AANWEZIGHEID OP DE STAND
De exposanten zijn verplicht om op hun stand tijdens de openingsuren van de manifestatie,
permanent een vertegenwoordiger te zetten om de bezoekers te ontvangen en te informeren.
AUTEURSRECHTEN
De exposanten moeten de vereiste auteursrechten voor het beluisteren van muziek, demonstraties
op de standen, het spelen van opgenomen muziek, enz. rechtstreeks vereffenen bij de Belgische
vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM). Het bestuur van HORECA SHOW
wijst alle verantwoordelijkheid hiervoor af.
SPECIALE BEPALINGEN
Het bestuur van HORECA SHOW houdt zich het recht voor bij onvoorziene omstandigheden (in
geval van overmacht in de ruimste zin van het woord zoals branden, natuurrampen, storingen van
de energievoorziening of energieschaarste, onweer, te weinig interesse bij het publiek enz.) de
openingsuren te wijzigen en/of volledig of gedeeltelijk geen toegang tot de beurs te verlenen,
zonder dat de exposanten, ongeacht welke stand hen was toegekend, rechten kunnen doen gelden
tegenover de organisatoren of schadevergoedingen kunnen eisen wat ook de schade is, in enigerlei
vorm of welke oorzaak de schade ook heeft.

Als de beurs ten gevolge van onvoorziene politieke of economische gebeurtenissen of omwille van
overmacht niet kan doorgaan of als de uitvoering ervan verhinderd wordt of de data zouden
moeten gewijzigd worden hebben de exposanten geen recht op een schadevergoeding of een
terugbetaling van de bedragen die zij al gestort hebben. In geval van zuivere annulering van de
manifestatie, zal het geld dat beschikbaar is na betaling van de uitgaven verdeeld worden onder de
exposanten in verhouding tot hun stortingen, zonder dat beroep tegen het bestuur van de mogelijk
HORECA SHOW is.
REGLEMENT
Door zijn deelname aan de beurs erkent de deelnemer dat het bestuur van HORECA SHOW het
recht heeft om eenzijdig alle maatregelen te nemen die in het algemene belang zijn van de
organisatie van de beurs en dan vooral alle maatregelen die het bestuur nuttig of noodzakelijk
acht om de
veiligheid van de plaatsen, de exposanten of de bezoekers te verzekeren. Dergelijke maatregelen
kunnen betrekking hebben op alle of een deel van de exposanten. Deze maatregelen kunnen zelfs
gaan om weigering van toegang, uitwijzing, het buiten dienst stellen, de verwijdering van
gevaarlijke stoffen, de ambtshalve ontmanteling van de installaties alsook het overgaan tot
dringende maatregelen betreffende inbeslagneming. Deze maatregelen worden genomen op kosten
van de exposant en ontslaan hem niet van de sommen en bedragen die hij verschuldigd blijft uit
hoofde van zijn deelneming. De exposanten verbinden er zich uitdrukkelijk toe alle bepalingen
van dit reglement na te leven, als zijnde streng verplicht uit te voeren en helemaal niet te
beschouwen als een ijdele bedreiging. Het bestuur van HORECA SHOW is alleen gemachtigd
om te oordelen over de maatregelen die genomen moeten worden betreffende de toepassing van
die bepalingen.

RECHTSMACHT
Bij eventuele betwisting zal alleen de rechtbank van Doornik bevoegd zijn.
REGLEMENTERING INZAKE BRANDVEILIGHEID
Deze reglementering kan bekomen worden op aanvraag. Het is strikt verboden ontvlambare
producten of gasflessen op te slaan. iedere stand moet uitgerust zijn van een
brandblusapparaat. 1 polyvalente poederblusser ABC, minimum 6 kg, voorzien van een etiket
van jaarlijkse controle. Deze brandblusser moet aangebracht worden op een goed zichtbare en
gemakkelijk te bereiken plaats. Het is verder verplicht een bijkomend blusapparaat te plaatsen in
de onmiddellijke nabijheid van elk toestel dat wordt gebruikt voor koken en braden in de
standen”.
Dit zal ook door onze Technisch Manager gecontroleerd worden. Wanneer een exposant niet over
een brandblusapparaat beschikt, moet hij een huren.

REGLEMENTERING INZAKE ELEKTRICITEIT
De reglementering betreffende elektrische installaties kan bekomen worden op aanvraag.
DRANKGELEGENHEID
De exposanten die een drankgelegenheid openen zijn verplicht zich in regel te stellen bij de politie
en de dienst accijnzen.
NIET-BETALING
Het bestuur van HORECA SHOW heeft het recht alle tentoongestelde goederen voor zich te houden
zolang het totale verschuldigde bedrag niet is betaald.
ELEKTRICITEIT
Gezien de aansluiting gebeurt door een externe firma zal elke afwijking van de bestelbon worden
aangerekend. Een zekeringdoos is verplicht.
HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM DE TRADITIONELE DUBBELZIJDIGE
KLEEFBAND TE GEBRUIKEN OM TAPIJTEN VAST TE LEGGEN;

Omdat U geen tijd zou verliezen met het verwijderen van deze
traditionele kleefband, bieden wij U de mogelijkheid om
dubbelzijdige kleefband (speciaal voor beurzen) aan te schaffen op
het beurssecretariaat aan €15/de rol

