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Algemene voorwaarden Netherlands Pavilion 
 
De deelnemer is verplicht zich te houden aan de hieronder genoemde voorwaarden van deelneming in het Netherlands 
Pavilion.  
 
Deelname  
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, zolang er vloeroppervlak beschikbaar is. Aanmelding 
dient plaats te vinden via de website van NWP. Door middel van het invullen van het aanvraagformulier is de deelnemer 
gehouden te participeren. Toewijzing van standruimte door de organisatie is bindend. De indeling in het paviljoen wordt 
bepaald door de organisatie, waar mogelijk rekening houdend met wensen en voorkeuren van de deelnemers.  
Losse banners, vlaggen, posters zijn niet toegestaan in het paviljoen. 
 
Kosten  
De kosten voor deelname aan het paviljoen worden door de organisatie bepaald en verschillen per beurs. Kosten 
betreffen altijd een standaardpakket en zijn exclusief BTW.  
Extra kosten voor specifieke wensen die buiten het aangeboden pakket vallen zullen rechtstreeks worden doorbelast aan 
de deelnemer, voorbeeld hiervan zijn drukkosten van de posters, wifi, extra meubilair, AV-middelen etc. U kunt deze bij 
de standontwerper bestellen. Overige losse elementen (demo sokkels e.d.) kunnen in samenspraak met de 
standontwerper ontwikkeld worden zodat het paviljoen een eenduidige uitstraling behoudt.  
Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen in de deelnamekosten. 
Lunch is niet inbegrepen in de deelnamekosten tenzij dit specifiek is aangegeven. 
Eventuele congresregistraties dient u zelf te realiseren en zijn niet inbegrepen in de deelnamekosten. 
 

Verzending van goederen 
Voor verzending van demonstratie opstellingen, foldermateriaal of ander promotiemateriaal werkt de organisatie samen 
met een freight forwarder. Wanneer u gebruik maakt van deze collectieve dienst, worden de kosten rechtstreeks aan u 
doorbelast, na afloop van de beurs. Bij gebruik van een eigen vervoerder raden wij aan de verzending via een officiële 
freight forwarder te doen. Een verzending met een individuele pakketdienst naar een beursgebouw is geen garantie voor 
tijdig en correct afleveren van uw goederen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verzending en ontvangst van uw 
goederen. 
 
Betalingen aan de organisatie  
De deelnemer verplicht zich facturen van de organisatie binnen 21 dagen te voldoen.  
 
Annulering door deelnemers  
In geval van annulering blijft de verplichting van de betaling van het totaalbedrag van de deelnamesom onverminderd 
van kracht aangezien de organisatie deze kosten niet kan verhalen. Deze verplichting is ook van kracht op kosten 
gemaakt ten behoeve van de deelnemer bij door de organisatie gecontracteerde partijen.  
 
Annulering door de organisatie  
De organisatie behoudt zich het recht voor het paviljoen te annuleren. De standhouder kan in dat geval geen 
schadevergoeding eisen. Zou de beurs worden afgelast dan zal de organisatie niet aansprakelijk zijn voor eventuele 
verliezen of ander nadeel door de standhouder dientengevolge geleden. Bij annulering zal de deelnamesom worden 
gerestitueerd onder aftrek van de door de organisatie op dat ogenblik gemaakte kosten voor aangegane verplichtingen. 
Deze regeling is ook van kracht op kosten gemaakt ten behoeve van de deelnemer bij door de organisatie 
gecontracteerde partijen.  
 
Deadlines  
De deelnemer is verplicht zich te houden aan alle door de organisatie te stellen deadlines ten behoeve van de 
organisatie van zijn activiteiten. Indien hieraan door de deelnemer niet wordt voldaan kan de organisatie geen 
verantwoordelijkheid accepteren voor eventuele consequenties.  
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Verzekeringen 
Benodigde verzekeringen voor persoonlijk letsel, tentoonstellingsgoederen van de deelnemer, overige eigendommen, 
transport, vertraging, diefstal, schade van enigerlei aard en verlies, dienen door de deelnemers zelf afgesloten te 
worden.  
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid  
De organisatie zal de activiteiten naar beste kunnen uitvoeren. Dit impliceert dat, behoudens in geval van opzet of grove 
schuld, alle aansprakelijkheid van de organisatie is uitgesloten. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie 
zich het recht voor de activiteit te annuleren. Ook in dat geval is alle aansprakelijkheid van de organisatie uitgesloten. 


