INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ondergetekende (naam en functie) Mevr. / Dhr. .......................................................................................................................................................
Optredend namens de firma (naam / jur. vorm) .........................................................................................................................................................
Straat .......................................................................................................................... Nr..........................................................................................
Land .......................................................... Postcode .................................................. Plaats ....................................................................................
Telefoon ...................................................................................................................................................................................................................
B.T.W.-nr ................................................... Website...................................................................................................................................................
Werkt uw boekhouding met een eigen bestelnummersysteem:

 JA

 NEEN

 Wenst de factuur te ontvangen op volgend e-mail adres .......................................................................................................................................
Standverantwoordelijke (naar deze persoon wordt alle praktische informatie doorgestuurd) ......................................................................................
Persoonlijk e-mailadres standverantwoordelijke.........................................................................................................................................................
Algemeen e-mail adres ..............................................................................................................................................................................................
Facebook (bedrijfspagina): Facebook.com/ ................................................. Twitter: @ ............................................................................................
Briefwisseling gewenst in het

 NL

 FR

FACTURATIEADRES (enkel in te vullen indien verschillend van bovenvermeld adres):
Firma..................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat .......................................................................................................................... Nr ..........................................................................................
Land .......................................................... Postcode ......................................................... Plaats.............................................................................
B.T.W.-nr. ..................................................................................................................................................................................................................
Indien u achteraf de facturatie laat veranderen, zal er 50,00 EUR administratiekosten aangerekend worden.

Noteert goed dat de deelname aan Broodway & aan Meat Expo voorbehouden is aan bedrijven actief in de bakkerijsector & slagerij-/vleessector, en
schrijft in om deel te nemen aan Broodway & Meat Expo 2018 om er de volgende producten/diensten tentoon te stellen (in hoofdletters aub):
Producten:

Merknamen:

Land van herkomst:

.......................................................

........................................................................

.............................................................................

.......................................................

........................................................................

.............................................................................

.......................................................

........................................................................

.............................................................................

.......................................................

........................................................................

.............................................................................

in zijn/haar hoedanigheid van:
Organisatie
Kortrijk Xpo cvba
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk (België)
BTW BE 0405 979 048
RPR Kortrijk
Contactpersonen
Cindy Collez
Vadim Lapère
Patricia Huygelier
Info
T. +32 (0) 56 24 11 16
broodway@kortrijkxpo.com
meatexpo@kortrijkxpo.com
www.broodway.be
www.meatexpo.be
@BroodwayKortrijk
@meatexpo

 fabrikant
 exclusieve invoerder voor de regio ......................................................................................................................
 vertegenwoordiger van het merk op Broodway 2018 / Meat Expo 2018, daartoe gemachtigd door de fabrikant of
exclusief invoerder zoals blijkt uit bijgevoegd attest
 institutioneel deelnemer (vb: vaktijdschrift, beroepsvereniging)
Bezorgt in bijlage / per afzonderlijke post een documentatie (folders, foto’s, beschrijvingen) van hoger vermelde
producten. Noteert goed dat de stuurgroep oordeelt over de aanvaarding of weigering van de producten a.d.h.v. de
verstrekte documentatie.
Voorkeur standplaats (zie beursplan)
Broodway 2018 vindt plaats in de hallen 1-2-3-6-Rambla.
Meat Expo 2018 vindt plaats in hall 2-3-4.
Hallen 2 en 3 zijn een ‘mixed zone’ bestemd voor exposanten die zich zowel naar het doelpubliek van Broodway als
van Meat Expo richten: (zie Bijgevoegde algemene voorwaarden voor exposanten art. 5)
- met een aanbod in equipment
- met een aanbod in food: in de Foodmarket
De voorkeur van de kandidaat-exposant omtrent het (de) standplaatsnummer(s) volgens grondplan is de volgende:
- Voorkeur 1: ...........................................................................................................................................................
- Voorkeur 2: ...........................................................................................................................................................
- Voorkeur 3: ...........................................................................................................................................................
De organisatie houdt zoveel mogelijk rekening met de opgegeven voorkeur.
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Deelnameprijs
a. Standplaatsvergoeding (= kostprijs van de naakte vloeroppervlakte), excl. standbouw
Iedere deelnemer kan inschrijven voor één of meerdere modules naakte oppervlakte van minimum 12 of 16m².
De prijs voor het ter beschikking stellen van de naakte oppervlakte bedraagt 89,00 EUR/m² voor een standplaats in hall 1, 4, 6 en de
Rambla. Deze bedraagt 105,00 EUR/m² voor een standplaats in hall 2 of hall 3 (: enkel voor non-food).
- supplement hoek- of doorloopstand (2 open zijden):
200,00 EUR
- supplement kopstand (3 open zijden):
300,00 EUR
- supplement eilandstand (4 open zijden):
500,00 EUR
- supplement etagestand:
750,00 EUR
Reservatie van een stand ≥ 128 m² geeft recht op een reductie op stroom- en wateraansluiting tot maximum 1.000,00 EUR en wordt
in mindering gebracht bij de bestelling van deze diensten.
b. Vaste deelnamekost
Iedere deelnemer dient een vaste deelnamekost van 540,00 EUR te betalen. Deze omvat: naamvermelding in de beursgids, inlassing in
de online beurscatalogus, 3 exposantenbadges per 16m², 3 vuilniszakken, 1 uitrijcheque per dag voor de parking (: 4 voor de
beursdagen + 4 voor opbouw ofontruiming), 1 brandblusapparaat, promotiemateriaal (uitnodigingen etc.), gebruik diensten
communicatie-afdeling Kortrijk Xpo tbv verspreiden van persberichtgeving en nieuwe producten, gebruik bezoekersregistratiesysteem.
c. Modulaire stand
Als exposant kunt u een modulaire stand laten bouwen door de beursorganisatie. Deze bestaat uit vast tapijt, wanden, vermelding
van de firmanaam en standonderhoud. De modulaire stand wordt automatisch aangepast aan de door u gehuurde oppervlakte
(aantal m²) en aan uw specifieke standconfiguratie (rij-, kop-, hoek-, eilandstand). Mogelijkheden en tarieven: zie hiernaast.
d. Deelname als sponsor
Exposanten kunnen deelnemen als sponsor van Broodway 2018 en/of van Meat Expo 2018. De prijs per sponsorpakket bedraagt
1.500,00 EUR per beurs. Om als sponsor opgenomen te worden, dient u minimaal 32m² naakte oppervlakte te huren. Eén exposant
kan slechts één sponsorpakket bestellen per beurs. Er worden maximaal 8 sponsors toegelaten. Het sponsorpakket bestaat uit:
opname van uw logo op newsletters, direct mailing campagnes met bezoekersfolders, website en grondplan in de beurs.
e. Visit Connect: smartphone applicatie om de badge van uw bezoekers te scannen en zo hun gegevens te bekomen: 175,00 EUR.
Standplaatsvergoeding hall 1, 4, 6 of Rambla (: Broodway of Meat Expo)
Standplaatsvergoeding in hall 2 of 3 (: mixed zone Broodway/Meat Expo;
enkel voor non-food)
Supplement hoek-, kop-, eiland-, etagestand

…………m²

x

89,00 EUR/m²

=

..…………………………………….. EUR

…………m²

x

105,00 EUR/m²

=

..…………………………………….. EUR

=

..…………………………………….. EUR

=

..…………………………………….. EUR

Vaste deelnamekost

540,00

Modulaire stand – type: ……………………………………...

…………m²

x

………EUR/m²

EUR

 Gelieve mij te contacteren voor de offerte op maat voor de inrichting van mijn stand
Sponsorpakket Broodway 2018

..………….

x

1.500,00 EUR

=

..…………………………………….. EUR

Sponsorpakket Meat Expo 2018

..………….

x

1.500,00 EUR

=

..…………………………………….. EUR

Visit Connect Licentie

..………….

x

175,00 EUR

=

..…………………………………….. EUR

=

..…………………………………….. EUR

Dienstenvergoeding volgens bestelling
TOTAAL excl. 21% BTW
Indien uw firma een eigen bestelnummersysteem heeft, gelieve hier uw PO-nummer in te vullen

Deelname in de Foodmarket met een uniforme all-in stand 6m²
Uniforme all-in stand 6m² ..…….. x
1.250,00 EUR
Dienstenvergoeding volgens bestelling
TOTAAL excl. 21% BTW

Toepasselijk recht en
bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van
toepassing. Voor elk geschil
voortvloeiend uit deze
overeenkomst zijn uitsluitend
de vredegerechten en
rechtbanken van het
arrondissement Kortrijk
bevoegd.
Algemene voorwaarden voor
exposanten
De kandidaat-exposant erkent
kennis te hebben genomen
van de in bijlage gevoegde
algemene voorwaarden voor
exposanten, deze te hebben
aanvaard en uitdrukkelijk
afstand te hebben gedaan van
zijn eigen algemene
voorwaarden.
Opgemaakt te
………………………………......

Datum
………………………………......
Handtekening en stempel firma

= ……………….. EUR

= ……………….. EUR

..…....……………………………………..

f. Enkel voor food: deelname in de Foodmarket met een uniforme all-in stand 6m² in
hall 2-3 (gericht naar sectoren Broodway & Meat Expo) of in hall 4 (: Meat Expo)
Bedrijven met foodproducten kunnen deelnemen met een uniform ingerichte uniforme allin stand 6m² van 6 m² met tafel in de hiertoe bestemde zone in hall 2, 3 of 4:
Deelnameprijs uniforme all-in stand 6m²: 1.250,00 EUR. (detail deelname, stand en
inrichting: zie hiernaast). Één bedrijf kan maximaal 2 uniforme all-in stand 6m²s in de
Foodmarket reserveren waarbij de wanden tussen beide standen bewaard blijven.

Catalogus De exposant verbindt er zich toe een redactionele reclame te nemen in de online catalogus van Broodway & Meat Expo
2018. De technische specificaties zijn terug te vinden op het exposantenportaal. De prijs is inbegrepen in de vaste deelnamekost.
Bestellen diensten De tussen de exposant en Kortrijk Xpo cvba tot stand gekomen overeenkomst heeft betrekking op de ter
beschikkingstelling van een standplaats en op een pakket van diensten. Vanaf 4 maanden voor de beurs kan de exposant online
een modulaire stand, elektrische aansluiting, meubelen, planten, … bestellen, de inlassing voor de online catalogus aanleveren, enz.
Bestellingen gebeuren via het exposantenportaal onder de rubriek ‘bestellen diensten’.
Verzekering De kandidaat-exposant is verplicht bij Kortrijk Xpo cvba een verzekeringsaanvraag “alle risico’s” voor de stand en
inboedel te onderschrijven. In deze polis is er afstand van verhaal tov Kortrijk Xpo cvba. Deze verplichting vervalt indien u een eigen
verzekering bezit. Indien u geen verzekering afsloot, kan Kortrijk Xpo cvba nooit aansprakelijk worden gesteld voor om het even
welke schade aan uw stand en inboedel.
Tot stand komen van de overeenkomst Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verbindt de kandidaat-exposant
zich op definitieve wijze. De overeenkomst tussen Kortrijk Xpo cvba en de exposant komt tot stand wanneer Kortrijk Xpo cvba een
voorlopige of definitieve aanvaardingsmail stuurt naar de exposant, waarin eventuele bijzondere bepalingen of afwijkingen worden
vermeld. De datum van de aanvaardingsmail geldt als datum van totstandkoming van de overeenkomst.
Annulatieclausule Het contract kan door de exposant worden geannuleerd mits de betaling van 40% van het totaal van de
deelnameprijs, indien de annulatie gebeurt tot 3 maanden voor de eerste beursdag of mits betaling van 100% van het totaal van de
deelnameprijs, indien de annulatie gebeurt op minder dan 3 maanden voor de eerste beursdag. Het contract kan enkel geldig
worden geannuleerd met een per post aangetekende brief aan de organisator. Het verminderen van de oorspronkelijk
gereserveerde standruimte geldt als annulatie voor het verminderde gedeelte. De organisatie heeft het recht bij annulatie om de
stand opnieuw vrij te geven en te herverhuren. Mocht deze om welke reden dan ook niet herverhuurd zijn, zullen de kosten voor het
aankleden van de lege stand doorgerekend worden. Het recht op herverhuring geldt enkel voor de organisatoren.
Betaling
1. De kandidaat-exposant verbindt er zich toe 40% van het verschuldigde standgeld te vereffenen 180 dagen voor de opbouw van
de beurs of per kerende na ontvangst van de factuur (indien inschrijving op minder dan 180 dagen voor opbouw van de beurs) en
het saldo voor 27 augustus 2018 door storting op één van de financiële rekeningen vermeld op de factuur.
2. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur of het nog openstaande saldo, wordt vanaf de vervaldag automatisch en van
rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 1%
per maand op het nog verschuldigd bedrag.
3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden of ingevolge nalatigheid of
wanprestatie van de wederpartij, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van
150,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
4. Behoudens afwijkende bepalingen of uitdrukkelijk gestelde vervaldag op de voorzijde van de factuur, zijn alle facturen contant
betaalbaar.
5. Het uitblijven van gehele of gedeeltelijke betaling op de vervaldag van een factuur, brengt van rechtswege het verval mee van het
betalingsuitstel voor andere diensten of leveringen en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
6. Het aanvaarden van wissels of een ander betaalmiddel brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet in geen geval
afbreuk aan onderhavige betalingsvoorwaarden.
7. Om het even welke klacht kan slechts geldig zijn en in aanmerking worden genomen indien hij schriftelijk gesteld is en binnen de
acht dagen na ontvangst van de factuur is ingediend. Behoudens tegenbewijs met geschriften, geldt de factuurdatum als datum van
ontvangst van de factuur.
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TYPES MODULAIRE STANDEN
 CASA

 LUNA

Bestaat uit tapijt, achter- en zijwanden (H 2m50
of 3m00), een fries van 14 cm hoog met
naambord aan iedere open zijde.

Bestaat uit tapijt, achter- en zijwanden
opgebouwd uit donkergrijze horizontale panelen
afgewisseld met verticale lichtgrijze panelen, een
geperforeerd fries van 14 cm hoog met
naambord aan iedere open zijde.

Prijs per m² CASA H 2m50: 32,00 EUR/m²
Prijs per m² CASA H 3m00: 35,00 EUR/m²
Inclusief dagelijks standonderhoud.
Stand aanvullen (vb berging) en personaliseren:
te bestellen via het exposantenportaal “bestellen
diensten”.

Prijs per m²: 35,00 EUR/m²
Inclusief dagelijks standonderhoud.

 WOOD

 TRUSS

Bestaat uit tapijt, wanden in houtstructuur
(H 3m00), uitgeplamuurd en geschilderd (zwart of
wit; andere kleuren op aanvraag) en een plafondfries.
Naamvermelding rechtstreeks op fries.
Hoekstand: op de hoek een zuil van 20 x 20 cm.

Bestaat uit lichtbrugconstructie (H 4m50), tapijt,
lichtpunten en een groot naambord.
(verbruik per lichtpunt : 300 W)
Incl. dagelijks standonderhoud.

Prijs per m²: 62,00 EUR/m²
Inclusief dagelijks standonderhoud.

 Truss met zwart doek

Zwart doek (H 4m50)
Prijs per m²: 69,00 EUR/m² voor 16 m²
49,00 EUR/m² voor 32 m²
44,00 EUR/m² voor 48 m²

Truss met panelen

Achter- en zijwanden (H 2m50) + berging in hoek
met deur
Prijs/m²: 66,00 EUR/m² voor 32 m² (2m² berging)
57,00 EUR/m² voor 48 m² (2m² berging)
46,00 EUR/m² voor 64 m² (2m² berging)
46,00 EUR/m² voor 80 m² (2m² berging)
Prijzen andere afmetingen op aanvraag.

 FOODMARKET UNIFORME ALLIN STAND 6m²
Bestaat uit tapijt, achterwand (B 3m) en zijwanden
(B 1m), fotopaneel (foto volgens specificaties
organisatie aan te leveren), plafonddoek, 3 spots,
1 stopcontact 500W, tafel L 200 x B 80 x H 97cm,
dagelijkse standschoonmaak, 2 exposantenbadges,
1 vuilniszak, naamvermelding in de online
catalogus, promotiemateriaal (uitnodigingen,..),
diensten communicatie-afdeling Kortrijk Xpo t.b.v.
verspreiding persberichten en nieuwigheden,
gebruik van het bezoekersregistratiesysteem.
Opm.: kostprijs voor het vervangen van de tafel door
een koelmeubel, zwaardere elektriciteitsaansluiting,
enz…: tarieven en bestelling via het exposantenportaal, rubriek ‘bestellen diensten’.
Deelname: enkel mogelijk in de daartoe bestemde
zone, onder voorwaarden en mits goedkeuring
dossier door het Adviescomité.
Prijs uniforme all-in stand 6m²: 1.250,00 EUR
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BIJGEVOEGDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXPOSANTEN
Artikel 1: Organisatoren
Broodway & Meat Expo worden ingericht door Kortrijk Xpo cvba, officieel concessiehoudster van het internat. centrum voor beurzen en evenementen Kortrijk Xpo cvba.
Artikel 2: Stuurgroep
Voor de organisatie Broodway & Meat Expo 2018 wordt het beursmanagement van
Kortrijk Xpo cvba bijgestaan door een stuurgroep van specialisten uit de diverse
exposantensectoren en de bezoekersdoelgroepen. Deze stuurgroep zal ernaar streven
dat deze vakbeurzen voor 100% aan de wensen en de vragen van de exposanten en
bezoekers beantwoordt.
Artikel 3: Plaats, datum en openingstijden
Broodway 2018 zal plaatsvinden in de hallen 1-2-3-6-Rambla en Meat Expo 2018 in de
hallen 2-3-4 van het internationaal centrum voor beurzen en evenementen Kortrijk Xpo
cvba, Doorniksesteenweg 216 te 8500 Kortrijk (België) en dit op zondag 30 september
(van 10u00 tot 19u00), maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 oktober (van 11u00 tot
19u00). Hallen 2 en 3 zijn een ‘mixed’ zone bestemd voor exposanten met non food
(: equipment, inrichting en uitrusting) en voor exposanten met food in de Foodmarket
(uniforme all-in standen 6 m²).
Artikel 4: Doel
Het doel van de vakbeurs Broodway 2018 bestaat om de bakker, banketbakker,
chocoladebereider en ijsbereider een programma voor te stellen dat voor 100%
gefocust is op de bakkerij en aanverwante diensten. Het doel van de vakbeurs Meat
Expo 2018 bestaat erin een volledig aanbod voor te stellen dat 100% gefocust is op de
om de slager-traiteur & vleessector.
Artikel 5: Tentoongestelde producten en diensten
Ter gelegenheid van Broodway 2018 kunnen exclusief producten tentoongesteld
worden, behorend tot de volgende sectoren: basisproducten, grondstoffen en
halfafgewerkte producten ; afgewerkte producten, vers of diepgevroren, specifiek voor
de brood- & banketbakkerij, voor de chocolatiers, confiseries, ijsbereiders, e.d. ; ovens,
apparaten, machines, materiaal en toebehoren ; koel-, bevriezings- en diepvriesinstallaties ; etalagemateriaal en winkelinrichting ; meubelen, materiaal en onderdelen
voor de inrichting en de uitrusting van verbruikssalons, tearooms, terrassen, e.d. ;
beroepskledij, klein materiaal, verpakkingsmateriaal, onderhoudsproducten ; IT,
vorming en opleiding, vakliteratuur, e.d.
Meat Expo 2018 zal uitsluitend producten, inrichting, uitrusting en diensten aanbieden,
afgestemd op de behoeften van de slagerij-traiteurzaak, verswinkel, grootkeuken,
vleesverwerking en voedingsindustrie. (Detail te bekomen op aanvraag.)
Enkel nieuwe materialen en machines kunnen worden tentoongesteld. Het is niet
toegestaan om tweedehands en/of gereviseerde machines en materialen te
presenteren.
Mixed zone Equipment: in hall 2 en hall 3 kunnen exposanten met een aanbod in
equipment (: voor zowel Broodway als Meat Expo) een standplaats reserveren. Het
aanbod in deze zone is beperkt tot: winkel- en atelierinrichting / klein materiaal,
apparatuur, bedrijfskledij / IT & kassasystemen / verpakkingsmaterialen / reiniging en
ongediertebestrijding / scholen, opleiding en adviesorganen.
Foodmarket: in hall 2 en hall 3 kunnen bedrijven met een aanbod in voeding voor beide
sectoren zich (enkel) in de Foodmarket presenteren met één of (max.) 2 uniforme all-in
standen 6m² per bedrijf.
Artikel 6: Exposanten en bezoekers
1. Exposanten
 Hoedanigheid: De deelneming voor Broodway 2018 & Meat Expo 2018 staat open
voor:
- producenten
- exclusieve invoerders met een nationale distributie
- vertegenwoordigers van het product of merk gemachtigd door de
producent of exclusief invoerder
- institutionele deelnemers
 Product: De tentoongestelde producten moeten behoren tot de categorieën, vermeld
in artikel 5.
 Aanvaarding: De aanvragen worden door de stuurgroep op een objectieve manier
onderzocht. De stuurgroep beslist onwederroepelijk over de volledige of
gedeeltelijke aanvaarding en/of weigering van de kandidaat-deelnemer en de door
hem voorgestelde producten op basis van hoger vermelde criteria.
2. Bezoekers: Broodway 2018 is een vakbeurs enkel toegankelijk voor de bakker,
banketbakker, chocoladebewerker en ijsbereider. Dit betekent dat de reclamecampagne voor 100% op deze doelgroep zal gericht worden.
Meat Expo 2018 is een vakbeurs voor de slagers, charcutiers, traiteurs, uitbaters van
verswinkels, verantwoordelijken van grootkeukens, verantwoordelijken uit de
voedingsproductie en andere voedingsspecialisten ; de reclamecampagne is 100% op
deze doelgroepen gericht.
Artikel 7: Voorwaarden voor deelneming
a. De deelneming is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
Bij het niet betalen van openstaande saldi binnen de reglementaire termijnen heeft
de Exhibition Manager het recht om de exposanten te schrappen van de
deelnemerslijst. Dit onthoudt de exposant niet om het financieel nakomen van alle
getekende afspraken.
b. Deelnameprijs
De deelnameprijs van een stand op Broodway 2018 / Meat Expo 2018 bestaat uit
(zie inschrijvingsformulier):
1. Een vaste deelnamekost
2. De huurprijs voor de naakte oppervlakte
3. De exposant kan inschrijven voor een modulaire stand, aangevuld volgens
behoefte en budget. Mogelijkheden en prijzen van de verschillende diensten
vindt u via het exposantenportaal onder de rubriek ‘bestellen diensten’.
Opgepast: Indien de modulaire stand besteld wordt via het inschrijvingsformulier, kan deze niet kosteloos geannuleerd worden, wel vervangen door een
ander type modulaire stand. Indien u de modulaire stand toch annuleert, zullen
er 40% annuleringskosten aangerekend worden.
4. Dienstenvergoeding: kostprijs afhankelijk van de door u bestelde diensten
5. Een sponsorpakket.
Bij reservatie van een uniforme all-in stand 6m²: vergoeding voor uniforme stand +
eventuele dienstenvergoeding (: extra bestelde diensten, vervangen tafel door
koelmeubel, enz.)
In deze standprijs zijn bovendien ook begrepen:
- het ter beschikking stellen van de naakte oppervlakte. Deze bestaat uit polierbeton.
- de algemene verlichting, versiering en verwarming binnen de gebouwen.
- de bewaking van de gebouwen.
- de bijdrage voor de inspanning bezoekerswerving (reclame)

- het onderhoud van de gemene delen: wandelgangen, inkomhall en de collectieve
gedeeltes
- de inschrijving in het alfabetische register van de standhouders, producten en
merken in de online catalogus.
Zijn niet begrepen in de deelnameprijs:
- de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemer.
- de verplichte verzekering alle risico’s van het tentoongestelde materiaal.
- alle eventuele diensten zoals elektriciteit, water, telefoon en andere diensten.
c. Aanvaarding
Kortrijk Xpo behoudt zich het recht om deelnemingsaanvragen te aanvaarden of te
weigeren. Tevens kan de organisator op elk ogenblik een aanvraag annuleren die
hij eerder had aanvaard. Weigering of annulering van een deelnemingsaanvraag of
deelname kan niet leiden tot enige schadevergoeding buiten de volledige
terugbetaling van de betaalde voorschotten.
In geval van niet of slechts gedeeltelijke betaling van facturen van een vorige editie
van de beurs of van een andere beurs, georganiseerd door Kortrijk Xpo cvba of één
van haar dochtermaatschappijen, is de organisator gerechtigd om te allen tijde van
rechtswege en na een aangetekende ingebrekestelling van 8 dagen onderhavige
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot de volledige en effectieve
betaling van vermeld openstaand saldo.
d. Toewijzing
Kortrijk Xpo zal zoveel mogelijk tegemoet komen aan aanvragen voor bepaalde
plaatstoekenning en dit naarmate en in volgorde van ontvangst van de
reserveringen. In geen enkel geval is Kortrijk Xpo verplicht tot toekenning van een
bepaalde plaats en kan deze altijd herroepen worden door hem.
e. Beurslay-out
Indien de organisatie het nodig acht, mag zij de beurslay-out aanpassen om te
beantwoorden aan de gewijzigde omstandigheden.
Artikel 8: Inrichting - Opbouw en ontruiming
a. Inrichting
Broodway 2018 & Meat Expo worden geconcipieerd als een beurs met vrije
standenbouw, d.w.z. dat iedere exposant zijn eigen stand ontwerpt binnen de door
hem gereserveerde module(s). Teneinde een harmonieus geheel te verzekeren,
wordt de uniforme standhoogte bepaald op 2m50. Uitzonderingen kunnen worden
toegestaan door het inrichtend comité mits hiervoor een schriftelijke aanvraag wordt
ingediend met een motivering en een schets van de stand. Voor een stand met
verdieping betaalt u een supplement van 750,00 EUR (inclusief keuringskosten). De
verdieping dient daarenboven aan de nodige veiligheidsvoorschriften te voldoen.
De stand dient aan de buitenkant esthetisch te zijn afgewerkt, zodat deze niet stoort
voor naburige exposanten. Maximum 60% van de lopende meter contour van de
stand die uitgeeft op de wandelgang mag dichtgebouwd worden. Deze regel is op
elke open zijde afzonderlijk van toepassing. Dit moet uitgevoerd worden voor de
laatste opbouwdag (16u00), zoniet zal de beursorganisatie op kosten van de
exposant deze afwerking verzorgen.
b. Inrichting modulaire stand
Zoals vermeld onder artikel 8a staat het iedere exposant vrij een beroep te doen op
de dienstverlening van Kortrijk Xpo cvba voor het huren van een modulaire stand.
c. Opbouw & ontruiming
De data en uren voor opbouw en ontruiming zijn vermeld in de praktische informatie
(exposantenportaal).
Indien er na de officiële ontruiming standinfrastructuur blijft staan, dan wordt deze
afgebouwd door onze diensten. Naast een forfaitaire vergoeding van 500,00 EUR
zullen de arbeidsuren in regie aangerekend worden. Beide bedragen dienen
contant betaald te worden vooraleer de goederen terug vrijgegeven worden.
Artikel 9: Reclame in de online catalogus
Elke deelnemer reserveert ten minste één inlassing (informatie over een nieuw product
of een product dat u in de kijker wenst te plaatsen), aangevuld met 1 foto van dit
product. De prijs zit vervat in de vaste deelnamekost.
Artikel 10: Diensten
Door hun deelneming aan Broodway 2018 / Meat Expo 2018 kunnen de exposanten
enkel gebruik maken van die diensten (horeca, elektriciteit, bloemen, enz.) die door
Broodway 2018 / Meat Expo 2018 zelf worden aangeboden. Parallelle diensten van
vreemde firma’s worden niet toegelaten op de terreinen van Kortrijk Xpo cvba.
Artikel 11: Catering
In het streven naar een optimale kwaliteit en het volledig naleven van de strenge
voedselhygiëne wordt alle catering binnen Kortrijk Xpo cvba geëxploiteerd door het
dochterbedrijf Xpo Catering. Hiervoor kreeg Xpo Catering het exclusieve recht tot het
leveren van dranken, etenswaren en andere consumptieartikelen. Dit betreft zowel de
catering van de organisatie als die ten behoeve van exposanten en bezoekers. Indien
u zelf (met tapinstallatie) of via een externe partner (standenbouwer, drankhandel
(brouwerij), cateringbedrijf) dranken en/of voeding verzorgt op uw stand, dient u een
afkooprecht horeca te betalen.
Tarieven van dit afkooprecht vindt u via het exposantenportaal onder de rubriek
‘bestellen diensten’. U en/of uw externe partner dient te voldoen aan de nodige
HACCP-normen. Xpo Catering stuurt u hiervoor formulieren die u ondertekend dient
terug te sturen.
Het verstrekken van consumptieartikelen en sampling op de standen ten behoeve van
reclame is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van Xpo Catering en indien:
1. er sprake is van naar omvang niet volwaardige consumpties
2. alle artikelen gratis worden aangeboden.
Verkoop van cateringartikelen is uiteraard niet toegestaan.
Artikel 12: BTW
Het BTW-nummer van Kortrijk Xpo cvba is BE 0405 979 048
De BTW is niet in de vermelde prijzen begrepen.
Artikel 13: Annuleren of uitstellen van de beurs
In geval Kortrijk Xpo cvba beslist om de beurs niet te organiseren wegens om het even
welke reden, maar die geen geval van overmacht in haren hoofde uitmaakt, is aan de
exposant enkel de terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten en facturen
verschuldigd, zonder dat de exposant aanspraak kan maken op enige vergoeding.
Artikel 14: Algemene voorwaarden voor exposanten
Voor alle gevallen die in deze Bijgevoegde Algemene Voorwaarden niet voorkomen,
verwijzen wij naar de algemene voorwaarden voor exposanten van Kortrijk Xpo cvba,
waarvan huidige voorwaarden integraal deel uitmaken. Deze algemene voorwaarden
zijn te verkrijgen op eenvoudige aanvraag gericht aan het secretariaat van Broodway
2018 / Meat Expo 2018, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk (België).
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