
 
 

 

REGLEMENT GARDEN TRIALS AND TRADE 2018.           
======================================== 
 
1. Algemeen. 
1.1 Uitsluitend sierteeltproducten mogen worden tentoongesteld.  
1.2 De aanmelding voor deelname aan de vakbeurs dient te geschieden op een aan de deelnemer ter beschikking gesteld inschrijvingsformu-

lier. Als deelnemer wordt aangemerkt elk zichtbaar aanwezig bedrijf. 
1.2.1 Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken, dan wel gewijzigd. Indien een deelnemer een reeds 

ingediende inschrijving wenst te annuleren, zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek aan de organisatie 
dienen te worden gedaan. De organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder de daar bij te stellen 
voorwaarde dat door de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding wordt voldaan. 

     Deze vergoeding bedraagt: 
        25% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving na factuurdatum van de voorschotnota; 
       100% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving nadat de indeling van de vakbeurs is gereed gekomen (tussen 1 en 15 mei 

2018). 
  Op de annuleringsvergoeding zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht.  
1.2.2 Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de bepalingen die in het reglement en in de aanvullende voorschriften 

op het reglement vermeld  staan. 
1.3  De deelnemer is voor elke vierkante meter, waarvoor is ingeschreven c.q. welke wordt vastgesteld, de in de aanvullende voorschriften op 

het reglement vermelde standhuur verschuldigd. Bij berekening van de standhuur wordt een gedeelte van een vierkante meter als één 
vierkante meter beschouwd. 

1.3.1 De betaling van de standhuur dient te geschieden in twee termijnen en wel: 
 1e 25% over het aantal vierkante meters, waarvoor is ingeschreven, binnen 30 dagen na datering van de voorschotnota.                                                   
   2e het restant binnen 30 dagen na datering van de definitieve nota. 
 In geval de definitieve nota is gedateerd minder dan 30 dagen voor de eerste opbouwdag van de expositie dient de verschuldigde 

standhuur per omgaande, doch uiterlijk een week voor de eerste opbouwdag van de vakbeurs, door de organisatie te zijn ontvangen. 
Indien een deelnemer de door hem verschuldigde bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen heeft voldaan is de organisatie 
gerechtigd niet tot vaststelling van standruimte aan de deelnemer over te gaan, of een reeds verleende vaststelling van standruimte in te 
trekken, c.q. geen standruimte ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van de organisatie op volledige vergoeding als 
bedoeld onder punt 1.2.1.     

1.4 De Stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van zaken of goederen die door 
of namens de deelnemer op de vakbeurs zijn aangevoerd. Voorts is de stichting niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat wanneer 
door een calamiteit, buiten de schuld van de organisatie de vakbeurs geheel of gedeeltelijk niet kan doorgaan. 

1.5 Het bestuur van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij behoudt zich het recht voor de aangevraagde standruimte met maximaal 
10% uit te breiden c.q. te verminderen. De standhuur wordt hierop aangepast. 

1.6 Het bestuur behoudt zich het recht voor zonder nadere opgave van redenen een inschrijving niet te accepteren. 
1.7 Alle activiteiten in de stand die niets met de boomkwekerij te maken hebben zijn verboden. 
1.8 In alle gevallen waar het reglement niet in voorziet is de beslissing van het bestuur van de Stichting bindend. 
 
2. Opstelling producten. 
2.1 De deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur en de personen optredend namens het bestuur. 
2.2  Dit alles ter goedkeuring van de hoofdarrangeur en onder verantwoordelijkheid van de beursmanager. 
 Nadere voorschriften worden per vakbeurs vastgesteld (zie hiervoor de aanvullende voorschriften op het reglement t.b.v. de Garden 

Trials and Trade). 
2.3 Er mogen geen andere hulpmiddelen worden gebruikt dan die door het bestuur zijn vastgesteld. 
 
3. Inrichting/verzorging standruimte. 
3.1 Meubilair wordt de deelnemers ter beschikking gesteld.  
3.2 Elektrische apparaten zoals koelkasten, koffiezetapparaten zijn niet toegstaan, video- en filmapparatuur met een maximale grootte van 

een p.c. scherm, mogen worden gebruikt mits geen geluid wordt voortgebracht. Eten en drinken zijn uitsluitend toegestaan via de 
cateraar. 

3.3 Stroomaansluiting is op verzoek tegen kostprijs beschikbaar. 
3.4 Het water geven van het product dient door de deelnemers zelf te geschieden. 
3.5 Deelnemers dienen tijdens opbouw, duur van de beurs en afbraak zelf hun afval af te voeren of dit tegen kostprijs te laten verwijderen. 



 
 

 

                                                        
 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN OP HET REGLEMENT GARDEN TRIALS AND TRADE 2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Algemeen. 
1.1 Het inschrijfformulier dient voor 1 mei 2018 binnen te zijn bij het organisatiebureau, Italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude-dorp.. 

Inschrijvingen na 1 mei 2018 worden op volgorde van binnenkomst geaccepteerd.  
Tarieven: 
* Box 1 (60 m²): € 4.500,- 
* Box 2 (40 m²): € 3.000,- 
* Box 3 (20 m²): € 1.500,- 
* Plantarium deelnemers 2018: 20% korting 

           Genoemde prijzen zijn excl. btw. en inclusief algemene standbouw, schoonmaakkosten (excl. vuilafvoer), gebruik  meubilair, 
deelnemerskaarten en twee parkeerkaarten. 

1.2 Catering. 
Bijdrage catering (verplicht) : € 150,- per deelnemer  (incl. koffie/thee/broodje/water: ook voor uw klanten). 

1.3 Mediapakket 
Bijdrage mediapakket  (verplicht): €  95,-  (naamsvermelding  digitale catalogus, 50 relatiekaarten, digitale relatiekaar, (PDF bestand) met 
indruk van bedrijfsnaam/standnummer) 

1.4 Eventuele verzendkosten worden in rekening gebracht. 
1.5  Het is niet toegestaan stands d.m.v. wanden en/of deense karren aan de padzijde af te sluiten; dus géén naar binnen gekeerde stands. 
1.6 Let wel, de oppervlakte van de wanden is een onderdeel van de gehuurde standruimte. Overschrijding van de standruimte op paden 

wordt niet geaccepteerd.  
1.7 Indien de deelnemer van het totaal arrangement wenst af te wijken wat betreft hoogte inrichting en/of te gebruiken materialen dient dit 

reeds op het inschrijfformulier kenbaar gemaakt te worden (met als uiterste datum 1 mei 2018). Een afwijkend arrangement is uitsluitend 
mogelijk nadat de aanvraag, welke vergezeld is van een duidelijke tekening, door de organisatie is goedgekeurd. 

1.8 Standhouders dienen 1 uur na sluiting van de beurs hun stand verlaten te hebben.                                
 
2.  Aan- en afvoer van producten. 
2.1 De opbouw van de stand is uitsluitend op maandag 11 juni  2018 vanaf 08.00 uur en gereed te zijn om 17.00 uur.            

  2.2       Rondom de beursruimte mag op de door de organisatie aangegeven tijden gelost en geladen worden. Parkeren dient tijdens de opbouw 
en duur van de beurs op een door de organisatie aangegeven plaats te geschieden. 

  2.3      De afbouw is op vrijdag 15 juni 2018 van 08.00 tot 17.00 uur. 
           Het is niet toegestaan planten uit de stand te verwijderen reeds voordat met de afbouw is begonnen. Uitzondering hierop en wel voor  
           enkele materialen dient vooraf te worden aangevraagd bij de organisatie.  
           Het is een deelnemer uitsluitend toegestaan zijn stand op donderdagavond 14 juni a.s.  af te bouwen indien dit  is aangevraagd..  
           De afbouwtijd is vanaf één uur na sluitingstijd tot 20.00 uur. 

  2.4      Men blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen en gehuurde standmateriaal.       
***..*** 


