
 Algemene voorwaarden 

1. De aanvraag van het huren van ruimte kan geschieden door inzending van het daartoe bestemde 

inschrijfformulier, waarin naar onze voorwaarden wordt verwezen. De aanvrager van ruimte verklaart 

zich akkoord met de algemene voorwaarden. Het betreft alleen auto’s,  onderdelen en goederen of 

activiteiten die betrekking hebben op de merken Citroën en Panhard. 

 

2. De toewijzing van de ruimte wordt door de organisatie verricht naar volgorde van ontvangst der 

reserveringen en de indeling zal geschieden zoveel mogelijk overeenkomstig de wensen van de 

deelnemer. Mochten gewenste ruimte reeds zijn verhuurd dan zal, indien mogelijk, andere ruimte 

worden toegewezen. 

 

3. De organisatoren behouden zich het recht voor, zonder verplicht te zijn reden op te geven, 

aanvragen tot huur van ruimte te weigeren. 

 

4. De organisatie behoudt zich het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden, welke buiten 

zijn toedoen zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord zoals bijvoorbeeld brand, 

nationale ramp en dergelijke) de tentoonstelling geen doorgang te doen vinden,  ofwel de data voor 

de tentoonstelling te wijzigen, zonder dat in die gevallen deelnemers, ongeacht of aan hen reeds ruimte 

mocht zijn toegewezen, aanspraken kunnen doen gelden tegenover de organisatoren op vergoeding 

van enigerlei schade, in welke vorm dan ook of hoe dan ook ontstaan. 

 

5a. Indien naar het oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan de 

organisatie de voor de beurs vastgestelde data wijzigen, dan wel een reeds vastgestelde beurs geen 

doorgang doen vinden. 

 

5b. Onder bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in punt 5a. zijn inbegrepen onvoldoende 

belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid in de betreffende branche en 

al die omstandigheden die na afweging van het belang naar het oordeel van de organisatie het 

welslagen van de beurs in gevaar kunnen brengen. 

 

5c. In geen geval kan de deelnemer jegens de organisatie enig recht op schadevergoeding, hoe dan 

ook, naar aanleiding van een besluit, omschreven in lid 5a van deze voorwaarden, doen gelden. 

 

6. Vindt de tentoonstelling geen doorgang als bedoeld in de punten 4 en 5, dan worden de 

inschrijvingen en eventueel reeds verstrekte toewijzingen van ruimten automatisch als vervallen 

beschouwd en zullen de door de inschrijvers gedane betalingen ter zake van de tentoonstelling worden 

gerestitueerd. Bij doorgang van de tentoonstelling op gewijzigde data, derhalve bij wijziging van de 

vastgelegde data, blijft de overeenkomst van deelneming onverkort van kracht. 

 

7. Exclusiviteit wordt niet verleend, tenzij in speciale gevallen die door de organisatoren zullen 

worden beoordeeld. Het al dan niet verlenen van exclusiviteit zal steeds en uitsluitend schriftelijk aan 

de aanvrager worden meegedeeld. 

 

8. De organisatie heeft het recht in reeds toegewezen ruimten wijzigingen aan te brengen, indien dit 

om organisatorische reden nodig mocht blijken, zonder dat de inschrijver recht kan doen gelden op 

vergoeding van schade, in welke vorm of door welke oorzaak die ook mocht zijn ontstaan. 

 

9. De ruimte-huursom dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan; bij gebreke 

waarvan de organisatoren gerechtigd zijn de reeds 

verleende toewijzing van ruimte in te trekken. Bij intrekking van verleende toewijzing van ruimte, 

behoud de organisatie onverminderd aanspraak op volledige vergoeding van het desbetreffende 

bedrag. 



 

10. Het onderverhuren of overdragen van ruimte is niet toegestaan, evenmin als het kosteloos afstaan 

van ruimte aan derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de organisatie toegestaan. 

 

11. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De 

organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen, onder de voorwaarde dat de 

betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt 0% van 

de huur, indien men voor 1 april van het jaar waarin het evenement plaats vindt  annuleert. Bij 

annuleren na 1 april van het jaar waarin het evenement plaats vindt is men 50% van de huur 

verschuldigd. 

 

12. Het gebruik van geluidsinstallaties voor welk doel dan ook is uitsluitend in overleg met de 

organisatie onder voorbehoud toegestaan. 

Verzoeken zullen door de organisatie worden beoordeeld. Het is niet toegestaan in de hal biljetten of 

ander reclamemateriaal aan te brengen aan kolommen, muren, draagspanten en dergelijke. Het is niet 

toegestaan tentoongestelde goederen en/of reclamemateriaal buiten de gehuurde ruimte te plaatsen of 

in en rondom de hal reclamematerialen te verspreiden. Eventuele kosten van het verwijderen van 

biljetten en reclamemateriaal zullen worden verhaald op die partij die de biljetten en reclamemateriaal 

heeft aangebracht en/of op de partij die wordt genoemd in de biljetten en het reclamemateriaal.  

 

13. Aan de wanden en op de vloeren mogen geen spijkers worden aangebracht, noch daarin gaten 

geboord, noch enige voorzieningen verricht die deze kunnen beschadigen. Beschadigde tapijttegels 

moeten worden vergoed. De kosten per tegel bedragen € 8,50 excl. btw per tegel. De organisatie stelt 

kartonnen platen gratis ter beschikking. Deze platen dienen ter bescherming van de vloerbedekking. 

Na afloop van de beurs is de standhouder verplicht vuilnis in de daarvoor bestemde container te 

deponeren. Voor achter gelaten vuilnis wordt € 17,50 excl. btw per kilo in rekening gebracht. 

 

14. De huurder van ruimte is gehouden de door zijn/haar toedoen ontstane beschadigingen te 

herstellen en stelt zich volledig aansprakelijk voor de eventuele kosten van herstelling van door zijn 

toedoen ontstane beschadigingen. 

 

15. Demonstraties binnen de ruimte zijn toegestaan. Bij eventuele demonstraties mag geen gebruik 

worden gemaakt van zuurstof of andere gas bevattende cilinders. 

 

16. Alle inzendingen van deelnemers staan op de tentoonstelling voor eigen rekening en risico, de 

organisatoren zijn in geen enkel geval en in geen enkel opzicht aansprakelijk voor schade aan of 

vermissing van enige bezitting van de deelnemer, ongeacht door welke gebeurtenis de schade of 

vermissing is ontstaan. 

 

17. In geval van constructies is vooraf toestemming nodig van de organisatie en van de dienst Bouwen 

en Wonen. Van laatstgenoemde toestemming dient aan de organisatie een schriftelijke goedkeuring 

van de dienst Bouwen en Wonen te worden overlegd. De deelnemer dient rekening te houden met 

extra kosten. 

 

18. Alvorens voertuigen, werktuigen aangedreven door brandstofmotoren in de hal worden ingebracht, 

dienen de brandstofreservoirs een minimale hoeveelheid te bevatten, leidingen te zijn leeggemaakt en 

de reservoirs deugdelijk te zijn afgesloten. Deze reservoirs dienen gesloten te blijven zolang de 

voertuigen in de hal aanwezig zijn. Accuklemmen moeten zijn losgemaakt. Onder het voertuig moet 

onder het motorgedeelte een kartonnen plaat worden neergelegd. Vettige onderdelen dienen ook op 

kartonnen platen te worden neergelegd. Zie artikel 13. 

 

19. De huurder is verplicht de aanwijzingen van of namens de organisatie en/of brandweer op te 

volgen met betrekking tot de opbouw, inrichting en afbouw van de stand. 

 



20. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de goede werking van enige technische installatie, 

noch van een onderdeel daarvan of van de hal en kan voor eventuele schade in welke vorm dan ook, 

welke voor de deelnemer mocht zijn ontstaan niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

21. De toegestane maximum belasting op de vloer van de hal bedraagt l000kg/m2. De maximum 

toegestane wieldruk is 2500kg, of 10.000kg per as. 

 

22. De hal is beschikbaar voor opbouw gedurende de vermelde tijden. Om overlast voor andere 

deelnemers te voorkomen dient het plaatsen in/of op de stands van grote en/of zware goederen tijdig te 

geschieden. 

 

23. Voor de hal geld dat de stands aangesloten kunnen worden op het elektriciteitscircuit van de hal 

(spanning 220/240 volt bij 50 Hz), mits deze aansluitingen worden gemaakt door een erkend 

installateur of op aanwijzing van de organisatie. Eigen energie opwekking door middel van separaat 

opgestelde generatoren en dergelijke is niet toegestaan. De stand installaties dienen te voldoen aan de 

voorschriften van het gemeentelijk energiebedrijf en zullen worden gekeurd alvorens te worden 

aangesloten. Voor informatie raadpleegt het inschrijfformulier. 

 

24. De deelnemer is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade of voor aan hem/haar 

toerekenbare schade  en is verplicht zich te verzekeren tegen alle schade van welke aard dan ook die 

door toedoen of nalatigheid van hemzelf of zijn personeel of derden worden veroorzaakt. 

 

25. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en  is uitsluitend de 

Nederlandse rechter bevoegd. 
 

26. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie. 

27.  De Engelse, Duitse en Franse teksten zijn een vertaling van de van toepassing zijnde 

voorwaarden, die zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is 

bindend en leidend, ook bij een verschil in de tekst of bij een verschil in interpretatie of uitleg van de 

voorwaarden. 

 


