REGLEMENT STANDHOUDERS 42e en 43e
INTERNATIONALE RASHONDEN TENTOONSTELLING
MAASTRICHT MECC 2019
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Onder “organisatie” wordt verstaan, het bestuur van de stichting Internationale Hondententoonstelling
Maastricht.
Het aanwijzen van de plaats van de stand wordt gedaan door de organisatie, eventueel in overleg
met de standhouder.
Bij opgave van de grootte van de stand, dient rekening gehouden te worden met eventuele uitbouw
en/of het plaatsen van rekken, voor of naast de stand. Deze behoren tot de stand en moeten binnen
de gereserveerde standruimte vallen.
Het uitgeven van reclamemateriaal is alleen toegestaan in de gereserveerde standruimte. Dit geldt
eveneens voor het aanbrengen van vlaggen, reclameborden, spandoeken en ander promotiemateriaal.
Verzoeken om buiten de standruimte reclame te voeren, dienen schriftelijk te worden gedaan en wel
uiterlijk voor 12 september 2019.
Na aanmelding ontvangt U van de organisatie een bericht van ontvangst en een bevestiging van het
door U gevraagde oppervlak, reservering van ruimte geschiedt op volgorde van binnenkomst en
zolang er binnen de door de organisatie gedachte ruimte voor standhouders nog plaats aanwezig is.
De onder 5 genoemde bevestiging verplicht U de verschuldigde bijdrage voortvloeiend uit Uw
opdracht te voldoen. Voor het verschuldigde bedrag zendt de organisatie U een factuur.
De factuur zal, na uw aanmelding aan U toegezonden worden en dient uiterlijk binnen veertien
dagen na de factuurdatum voldaan te zijn.
Afmelding van standruimte is alleen schriftelijk mogelijk. Aan reservering en afmelding zijn kosten
verbonden. Deze worden als volgt aan U doorberekent:
a. Afmelding voor 23-08-2019 € 150,-b. Afmelding voor 02-09-2019 50% van het te factureren bedrag.
c. Afmelding voor 12-09-2019 75% van het te factureren bedrag
d. Afmelding na
18-09-2019 het volledig gefactureerde bedrag
Bij niet gebruiken van de gehuurde oppervlakte wordt eveneens 100% van het te factureren bedrag
in rekening gebracht.
Entreebewijzen, plattegrond en routebeschrijving wordt U uiterlijk 18 september 2019 toe gezonden, voor
zover U aan Uw betaling en eventuele andere verplichtingen heeft voldaan.
De bij dit reglement behorende lijst van prijzen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde
BTW van 21 %. Het BTW nummer van de HTM is NL-802752597B01.
De organisatie behoudt zich het recht voor Uw stand te weigeren, indien de presentatie en/of de
verkochte c.q. gepresenteerde materialen en/of diensten niet overeenkomen met de doelstellingen
van de HTM c.q. de MHSV.
Door Uw aanmelding in te zenden geeft U te kennen dit reglement te aanvaarden
De HTM behoudt zich het recht voor, indien dat voor de organisatie en/of een goed verloop van
de tentoonstelling nodig wordt geacht, nadere regels voor standhouders in te stellen.
U dient deze regels strikt in acht te nemen.
Voor de prijs van de te huren oppervlakte verwijzen wij u naar onze prijslijst. De standruimte moet
een minimum afname van 6 vierkante meter hebben.
Wij verzoeken U met de afbouw van Uw stand pas te beginnen op zondag na afloop van de erering.
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