Beursreglement
1. Organisatie | Het twintigste Land & Tuinbouwsalon vindt plaats op zaterdag
23, zondag 24 en maandag 25 februari 2019. Het beurssecretariaat is gevestigd te Roeselare, Guido Gezellelaan 18, tel. 051 250 600, fax 051 250 705,
info@landentuinbouwsalon.com. Vanaf maandag 18 februari 2019 wordt het secretariaat ondergebracht in EXPO Roeselare, tel. 051 24 74 74. De beurs vindt plaats
in EXPO Roeselare, Diksmuidesteenweg 400 te Roeselare. De openingsuren van de
beurs zijn van 10u tot 19u.
2. Inschrijving | Elke aanvraag tot deelname is slechts ontvankelijk mits de aanvraag
gebeurt via het officieel inschrijvingsformulier. Dit kan op twee manieren:
• door online inschrijving op de exposantenregistratie: bij acceptatie van de algemene
voorwaarden is uw inschrijving definitief;
• door de ondertekening van de ingevulde papieren inschrijvingsformulieren.
De organisatie is niet gehouden door mondelinge aanvragen tot deelneming. De ondertekening of acceptatie van de algemene voorwaarden is bindend voor de aanvrager.
De aanvraag is slechts definitief na ontvangst van een forfaitair bedrag (= dossierrecht)
van 150 euro. De betaalde forfait blijft definitief verworven door de organisatie.
Bij annulatie na inschrijving dient het dossierrecht betaald te worden.
Bij annulatie vanaf 1 maand voor de aanvang van de beurs dient het dossierrecht
en 50% van de gereserveerde standruimte & nutsvoorzieningen betaald te worden.
Bij annulatie tijdens de opbouw van de beurs dient het volledige gefactureerde
bedrag betaald te worden.
De betaling dient te gebeuren binnen volgende termijnen:
• dossierrecht + de gereserveerde oppervlakte als bevestiging van uw deelname (betaling binnen 30 dagen na factuurdatum of bij laattijdige inschrijving voor aanvang van
de beurs);
• inlassing catalogus + nutsvoorzieningen en diversen voor de opbouw van de stand
(betaling binnen 30 dagen na factuurdatum of bij laattijdige inschrijving voor aanvang
van de beurs).
De organisatie heeft het recht de opbouw van een stand te weigeren indien het saldo niet
op de gestelde datum vereffend is.
De facturen worden opgesteld door NUA bvba, Tolstraat 28, 8840 Staden en betaald op
bankrekeningnummer IBAN BE 51751203760462 - BIC AXABB22.
3. Plaatstarieven | De standen worden verhuurd per m2 en volgens uittekening op het
grondplan, met een minimum van 4m x 4m = 16 m2. De exposanten zijn strikt gehouden
aan de hen toegewezen stand(en) en afmetingen. Bovendien mogen zij de breedte van
de gangen onder geen enkele voorwaarde verminderen. De organisator kan door zijn aangestelden en op kosten van de deelnemer de stand terugbrengen tot de juiste afmetingen.
Het huurgeld van de standen is vastgesteld op 28 euro per m2. Vanaf december 2018,
betaalt de aanvrager 30 euro per m2.
Het dossierrecht omvat: het water- en elektriciteitsverbruik en de brandverzekering.
De exposanten mogen geen standruimte onderverhuren of andere firma’s op hun
stand laten tentoonstellen zonder het uitdrukkelijk akkoord van de organisatie.
Exposanten mogen enkel op hun stand promotiemateriaal verdelen.
4. Opbouw en afbraak | De hallen zijn toegankelijk voor de deelnemers vanaf maandag 18 februari 2019, van 08u tot 18u. Op de laatste opbouwdag, vrijdag 22 februari,
zijn de hallen slechts open van 08u tot 12u!
Geen enkele deelnemer mag aan de inrichting van zijn stand beginnen zonder toelating van het secretariaat en het voorleggen van zijn betalingsbewijzen. Deelnemers
met grote tentoonstellingspanelen, werktuigen, machines, enz. moeten eerst hun
standen opbouwen en dit voor de kleinere standen opgebouwd worden. Iedere stand
dient voorzien te zijn van een degelijke en nette vloerbekleding. De deelnemers zijn
er toe gehouden hun standen te plaatsen en weg te nemen, zonder schade aan te
richten aan muren, vloeren, vensters of wanden. Derhalve is het verboden nagels te
kloppen in muren, spanten of vloeren. De beschadigingen dienen onmiddellijk vergoed te worden. De werken van opbouw en afbraak van standen geschieden volledig
voor rekening en op verantwoordelijkheid van de deelnemer.
De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, noch diefstal
die tijdens de opbouw, de beursdagen of de afbraak van de standen zouden gebeuren.
De afbraak van de standen mag slechts gebeuren vanaf dinsdag 26 februari 2019
om 8u en het weghalen van producten en materialen moet beëindigd zijn op
woensdag 27 februari 2019 om 12u. Alle materialen die niet weggehaald zijn
tegen dit tijdstip worden door de organisator op kosten van de deelnemer weggenomen. Kleine materialen of producten kunnen op maandag 25 februari 2019, na
sluiting van de beurs, vanaf 20u weggenomen worden tot 22u. Maar dit op eigen
verantwoordelijkheid! Voor de standhouders die op 25 februari 2019 niets meenemen, blijft elke verantwoordelijkheid ten zijne laste. Deze maatregel werd genomen
op aanvraag van de standhouders.
5. Varia | Teneinde de veiligheid te garanderen moet iedere stand van een draagbaar snelblusapparaat voorzien zijn. Een standhouder die hierover niet beschikt
zal verplicht worden een brandblusapparaat van de organisatie te huren (huurgeld:
50 euro, waarborg: 175 euro).

BELANGRIJK, ZEKER NALEZEN!
Gezien elke deelnemer over een aansluitingsdoos voor de eigen verlichting beschikt in
zijn stand, is hij verplicht iedere avond zijn verbinding af te sluiten. Tevens moet iedere
deelnemer er op toe zien dat alle watertoevoeren en -afvoeren iedere avond goed
gesloten zijn. De exposant is eveneens eraan gehouden afval, overschotten,... in een
container, voorzien buiten de expohallen, te deponeren. Ook vloeibare afvalstoffen
moeten in een daartoe voorziene container gedeponeerd worden. Wij vragen eveneens
dat iedere deelnemer streeft naar een verzorgde stand en een goeie presentatie ervan.
Bij het verlaten ‘s avonds van de stand moeten alle lichten gedoofd worden. Indien
de organisator niet in de mogelijkheid is om deze af te sluiten en het licht de ganse
nacht blijft branden, zal per nacht een vergoeding van 50 euro aangerekend worden.
Tijdens de beurs dienen alle standen om 20u. ontruimd te zijn, zodat het beurscomplex kan gesloten worden. De exposant mag na 19u geen drank of eten meer
aanbieden aan zijn bezoeker.
6. Toegangsprijzen | De algemene toegang bedraagt 10 euro. Kinderen onder 12 jaar
worden gratis toegelaten. Groepen of scholen worden enkel ontvangen op afspraak.
Reductiekaarten zijn beschikbaar aan 2,5 euro/kaart en vrijkaarten aan 5 euro/kaart
(afname per 10 stuks). Deze kunnen bekomen worden op het beurssecretariaat.
Op de reductiekaarten en vrijkaarten dient de firmastempel aangebracht te worden.
Het is verboden deze kaarten voor andere doeleinden te gebruiken of te verkopen.
Alle deelnemers aan de beurs zijn verplicht een deelnemersbadge te dragen. Deze
kunnen afgehaald worden op het beurssecretariaat in de hallen en kosten 5 euro per
badge (max. 10 badges/bedrijf). Elke exposant ontvangt gratis bij inschrijving 2 badges.
7. Publiciteit | Als standhouder dient u in te tekenen op de verplichte inlassing van
minimum 1/3 pagina in de officiële beurscatalogus.
8. Verzekering | De organisator sluit, in naam van alle exposanten, bij zijn verzekeraar een brandverzekering af. Een exposant is slechts verzekerd indien een volledig
ingevulde lijst (= verplicht) werd overhandigd van de totale verzekeringswaarde met
daarop een opsomming van aard, hoeveelheid, waarde etc. voor de aanvang van de
beurs! De inhoud is verzekerd volgens de werkelijke waarde. Dieren zijn verzekerd in
slachtwaarde. Polissen liggen ter inzage van de deelnemers.
Een burgerlijke aansprakelijkheidspolis werd voorzien voor de organisatie en aangestelden. Deze polis is gedekt tot opbouw en afbraak van installaties tijdens een max.
periode van 8 dagen voor en 8 dagen na de activiteit. Exposanten dienen ook zelf een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (en eventueel diefstalverzekering) af te sluiten!
Afstand van verhaal: de exposant verbindt zich er toe onherroepelijk en onvoorwaardelijk automatisch afstand van verhaal te doen ten opzichte van de organisatie.
9. Elektriciteit en water | De aanvraag voor de aansluiting van elektriciteit en water
dient te gebeuren op het aanvraagformulier. Alle aansluitingen dienen enkel en alleen
te gebeuren door de elektricien aangesteld door de organisatie. Alle meerwerken
dienen met de installateur afgesproken te worden en met hem vereffend. In deze
draagt de organisatie geen enkele verantwoordelijkheid. De aansluiting van de waterslang aan de spoelbak is voor eigen verantwoordelijkheid. Aangezien er slechts enkele
waterputten voorzien zijn in de hallen, kan de organisatie geen waterafvoer verzekeren!
10. Heirkracht en betwisting | Mocht een geval van heirkracht zich voordoen en
het houden van het salon onmogelijk maken, dan zullen de deelnemers geen
aanspraak maken op schadeloosstelling, noch op de terugbetaling van de forfait.
De organisator behoudt zich tevens het recht om de bepalingen van onderhavig
reglement te wijzigen, indien de omstandigheden zulks mochten eisen en mits kennisgeving der beslissing(en) aan de deelnemers. Nadere voorschriften of berichten
zullen door middel van berichten aan de deelnemers worden meegedeeld. Deze
verbinden zich er toe ook deze voorschriften na te leven.
De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud het reglement zowel voor hemzelf,
hun vertegenwoordigers, hun afgevaardigden, hun bedienden en hun werklieden.
Alle punten die door het reglement of door de latere mededelingen niet voorzien zijn
of waren, moeten in ieder geval onderworpen worden aan het oordeel van de organisator, die bevoegd is tot elke beslissing en deze is onherroepelijk. De exposanten
kunnen in geen geval aanspraak maken op vergoedingen hoger dan de bedragen
die zij gestort hebben.
In geval van juridisch geschil is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd.
11. Gegevens organisatie
Organisator Land &
Tuinbouwsalon:
NUA bvba
Tolstraat 28, 8840 Staden
BE 0806 406 233
IBAN BE 51751203760462
BIC AXABBE22

Beurssecretariaat
(t.e.m. 17 feb. & vanaf 28 feb. 2019)
Well Communications
Guido Gezellelaan 18
8800 Roeselare
Tel. 051 250 600 - Fax 051 250 705
info@landentuinbouwsalon.com
www.landentuinbouwsalon.com

Beurssecretariaat
(vanaf 18 t.e.m. 27 feb. 2019)
EXPO Roeselare
Diksmuidesteenweg 400
8800 Roeselare
info@landentuinbouwsalon.com
www.landentuinbouwsalon.com

www.landentuinbouwsalon.com

01
Firma

Contactpersoon

Activiteit

Btw-nummer
(Deze vermelding wordt opgenomen in de catalogus)

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoon

Fax

E-mailadres

01 Deelnemingsformulier
Ondergetekende wenst deel te nemen aan het Land & Tuinbouwsalon, van zaterdag 23 februari 2019 t.e.m. maandag 25
februari 2019 in Expo Roeselare
•
•
•
•

Prijs = 28 euro per m2 (vanaf december 2018, 30 euro per m2)
Dossierrecht (incl. verzekering) = 150 euro
Verplichte reclame in catalogus (10% reductie als exposant)
Vermelding op de website = gratis
Gewenste oppervlakte (min. 16 m2): .............................. m2

Categorie:
Machines en materiaal:
land- en tuinbouwmachines
land- en tuinbouwvoertuigen
bedrijfsvoertuigen
gereedschappen
aanhangwagens & trailers
omheiningen
andere:.................................
Veevoeders:
veevoeders
additieven
andere:.................................

Toelevering algemeen:
waterbehandeling
bedrijfskledij
andere:.........................
Constructie & inrichting:
energie
industriebouw
klimaatregeling
stalinrichting
stallenbouw
waterbehandeling
andere:.........................

Toelevering veeteelt:
K.I.
mestverwerking
silo’s
andere:.........................
Toelevering teelten:
beregening en drainage
meststoffen
zaden
planten
andere:.........................

Diensten:
banken
verenigingen
onderwijs
overheid
software
verzekeringen
andere:
.................................

De exposant ontvangt na zijn inschrijving een beurswijzer met praktische informatie voor de standinrichting (nutsvoorzieningen,
extra diensten, ...).
De betaling dient te gebeuren binnen volgende termijnen:
• Factuur 1: dossierrecht + de gereserveerde oppervlakte als bevestiging van uw deelname;
• Factuur 2: inlassing catalogus + nutsvoorzieningen & diversen voor de opbouw van de stand.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het beursreglement en de deelnemingsvoorwaarden.
Opgemaakt te
......................................................................................................

Handtekening
.........................................................................................................

Datum
......................................................................................................

Gelieve dit formulier, volledig in te vullen en met handtekening te faxen naar +32 (0)51 250 705 of op te sturen naar het beurssecretariaat:
Well Communications bvba, Guido Gezellelaan 18, 8800 Roeselare, België.

www.landentuinbouwsalon.com

02
Firma

Contactpersoon

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoon

Btw-nummer

E-mailadres

02 Reclame-inlassing catalogus & beurssite
Standhouders dienen, volgens het beursreglement, in te tekenen op de verplichte inlassing van minimum 1/3 pagina in de
catalogus en vermelding op de beurssite. Alle standhouders genieten van een reductie van 10% op de onderstaande tarieven.
Beurscatalogus
Wij reserveren hierbij volgende advertentie: (maak uw keuze)
Standaardadvertentie

Eigen advertentie

OF

U levert geen opmaak aan, Well Communications

U levert een drukklaar bestand aan vóór

voorziet in het gewenste formaat uw bedrijfsnaam

1 december 2018 bij Well Communications,

en adresgegevens.

info@landentuinbouwsalon.com

Kies het gewenste formaat van uw reclame-inlassing:

1/3 pagina (120 mm B x 56 mm H) = 150 euro
1/2 pagina (120 mm B x 87 mm H) = 175 euro
1/1 pagina (120 mm B x 180 mm H) = 225 euro
binnencover (120 mm B x 180 mm H) = 300 euro
cover 4 (120 mm B x 180 mm H) = 400 euro (quadri)

Beurssite
Wij wensen een logo-banner op de exposantenlijst van de beurssite.
		

690 px B x 100 px H, aanleveren is mogelijk in volgende bestandsformaten: jpg/png/swf/gif (max 40 kb) = 320 euro

		

120 px B x 65 px H, aanleveren is mogelijk in volgende bestandsformaten: jpg/png/swf/gif (max 40 kb) = 160 euro

Opgemaakt te
......................................................................................................

Handtekening
.........................................................................................................

Datum
......................................................................................................

Gelieve dit formulier, volledig in te vullen en met handtekening te faxen naar +32 (0)51 250 705 of op te sturen naar het beurssecretariaat:
Well Communications bvba, Guido Gezellelaan 18, 8800 Roeselare, België.

www.landentuinbouwsalon.com

