VOORWAARDEN VAN DEELNAME BINNEN HET HOLLAND FRESH GROUP
NL COLLECTIEVE PAVILJOEN OP DE FRUIT LOGISTICA 2023, BERLIJN
Deelname
Indien het inschrijving deelnameformulier getekend is door de deelnemer en ontvangen door Holland Fresh
Group (HFG) is de deelnemer gehouden te participeren. HFG behoudt zich het recht voor deelneming te allen
tijde te weigeren.
Het is in de NL hal NIET toegestaan machines te exposeren.
De deelnemer is verplicht zich te houden aan de voorwaarden van deelname zoals gesteld door de
beursorganisatoren. De stand dient vanaf het begin tot het einde van de beurs bemand te zijn en intact te
blijven.
Deelnamesom
Inbegrepen zijn de kosten van:
 voorbereiding en organisatie;
 huur expositieruimte;
 vloerbedekking in een standaardkleur;
 standaardopbouw (achter- en zijwanden, stand afscheidingen met logo vermelding, NL decoratie,
uniforme naamvermelding, productpresentatie en dagelijkse onderhoud van uw product, standaard
stand verlichting in systeembouw, meubilair en/of informatiebalie en 1 stopcontact;
 transport van het standbouwmateriaal;
 transport en opslag van vers product bedoelt voor eigen productpresentatie en ondersteunend
brochuremateriaal;
 dagelijks schoonhouden van de stand (met uitzondering van door de deelnemer afgesloten ruimten);
 catering verzorgd door Young Events, waarbij de lunch en middagsnack voor uw stand bemanning is
inbegrepen.
Niet inbegrepen zijn de overige kosten zoals o.a.:
 reis- en verblijfskosten van uw stand bemanning;
 inrichting van de stand met bijv. extra meubilair, koelmeubel, keukeninrichting, AV-middelen, tekst
en visuals en extra logo vermelding, extra verlichting, (bij de vooraf te houden standbespreking
dienen de wensen bekend gemaakt te worden aan de gecontracteerde standbouwpartner Zuidkoop
die vooraf een offerte zal maken), eigen internetaansluiting, aansluiting water aan- en afvoer +
verbruik, aansluiting elektra en verbruik en overige bijzondere voorzieningen, stand hulpen e.d.;
 transport en handling van extra producten voor 'tasting' en 'give-aways', etc. hiervoor zullen
meerkosten berekend worden.
Toewijzing van standruimte
Toewijzing van standruimte door Holland Fresh Group is bindend. HFG behoudt zich het recht voor
wijzigingen in locatie aan te brengen, indien dit de collectieve presentatie ten goede komt.
Leden van vereniging GroentenFruit Huis hebben voorrang bij het toewijzen van standruimte. Mits de
inschrijving plaatsvindt vóór de genoemde deadline van 30 juni 2022.
Standbouw
De deelnemer verplicht zich middels de aanmelding gebruik te maken van de door HFG gecontracteerde
standbouwpartner Zuidkoop, zowel voor basisstandbouw als interieur.
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Betalingen
Gezien de verplichtingen, die HFG bij voorbaat op zich dient te nemen en de financiële consequenties die
daaruit voortvloeien, zal aan de deelnemer, direct na het verstrijken van de sluitingsdatum voor aanmelding
van het desbetreffende project, de totale deelnamesom worden gefactureerd, inclusief een voorschot op de
ten behoeve van de deelnemer door HFG te betalen extra’s. Facturering geschiedt op basis van het door HFG
toegewezen aantal vierkante meters standruimte. Deze factuur dient uiterlijk binnen 30 dagen te zijn
voldaan. Indien het aan de deelnemer gefactureerde bedrag niet tijdig is voldaan, behoudt HFG zich het recht
voor de deelnemer de toegang tot zijn stand te ontzeggen. Indien HFG tot zulk een maatregel overgaat, blijft
de deelnemer te allen tijde verplicht om de bedragen te voldoen, die voortvloeien uit de contractuele
verplichtingen, die hij met HFG is aangegaan.
Annulering door de deelnemer
In geval van annulering blijft de verplichting van de betaling van het totaalbedrag van de deelnamesom
onverminderd van kracht. Deze verplichting is ook van kracht op kosten gemaakt door de door HFG
gecontracteerde firma’s.
Annulering door Holland Fresh Group
HFG behoudt zich het recht voor de collectieve beurspresentatie te annuleren. De deelnemer zal niet
bevoegd zijn zich uit de overeenkomst terug te trekken noch om schadevergoeding te eisen. Bij annulering
zal de deelnamesom worden gerestitueerd onder aftrek van de door HFG op dat ogenblik gemaakte kosten
voor aangegane verplichtingen.
Annulering door Messe Berlin
Indien de beurs wordt afgelast door de beursorganisator Messe Berlin dan zal HFG niet aansprakelijk zijn
voor eventuele verliezen of ander nadeel door de deelnemer dientengevolge geleden. Bij annulering zal de
deelnamesom worden gerestitueerd onder aftrek van de door HFG op dat ogenblik gemaakte kosten voor
aangegane verplichtingen.
Verzekeringen
Tentoonstellingsgoederen van de deelnemer, overige eigendommen, transport, vertraging, diefstal, schade
van enigerlei aard en verlies daarvan, alsmede persoonlijk letsel zijn NIET door een verzekering van Holland
Fresh Group gedekt. Hiervoor benodigde verzekeringen dienen door de deelnemer zelf afgesloten te worden.
Onvoorziene kosten
Holland Fresh Group is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet door HFG toe te
rekenen oorzaak, door te berekenen aan de deelnemer. Onvoorziene kosten zijn kosten die bij het aangaan
van de overeenkomst niet waren te voorzien. HFG is verplicht de deelnemer altijd op de hoogte te stellen
van de onvoorziene kosten.
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