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De bepalingen waaronder aan Horse Event kan worden deelgenomen, zijn
vastgelegd in deze algemene standhouder- en sponsorbepalingen.
Alle deelnemers moeten zich te allen tijde aan de Nederlandse en Europese
wetgeving houden.
Organisatie
Horse Event wordt georganiseerd door Academy Bartels Event Management
(hierna te noemen: de organisatie).
Het correspondentieadres is:
Horse Event
Koestraat 11B
5095 BD, Hooge Mierde
Telefoon: +31 (0)13 - 509 1666
E-mail: info@horse-event.nl
Website: www.horse-event.nl

of namens de organisatie: beelden te projecteren, het gesproken woord door
middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of
geluid te veroorzaken.
Aanleveren bedrijfsgegevens
Uw bedrijfsgegevens worden voor en tijdens Horse Event gebruikt voor een
aantal PR zaken. Hiervoor gebruiken wij de gegevens van uw inschrijfformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig aandragen
van uw gegevens.

Plaats en tijdstip
Horse Event vindt plaats te Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen op
18, 19 en 20 september 2020.

Standhouderkaarten en relatiekaarten
Als standhouder ontvangt u, afhankelijk van het formaat van uw stand een
aantal standhouderkaarten, welke drie dagen geldig zijn. Bij betreding van het
terrein moet de standhouderkaart worden getoond. Indien u meer
standhouderkaarten nodig heeft kunt u deze bijbestellen. Afhankelijk van het
formaat stand dat u gereserveerd heeft, ontvangt u een aantal relatiekaarten.
Verkoop van (relatie)kaarten aan derden is verboden. Er kunnen geen
standhouder- of relatiekaarten aan de kassa klaargelegd worden. Indien
gewenst kunt u extra (relatie)kaarten bestellen tegen 20% korting.

Openingstijden
Horse Event is voor bezoekers geopend van 09.00 uur tot 20.30 uur, er wordt
gewerkt met twee timeslots. Voor deelnemers is het terrein dagelijks geopend
van één uur vóór openingstijd tot één uur na sluitingstijd van Horse Event.
Alle standhouders zijn verplicht hun stand vanaf een half uur voor aanvang
van het evenement tot een half uur na afloop van het evenement open en
bemand te hebben.

Parkeren
U ontvangt afhankelijk van de grootte van uw stand een aantal
parkeerkaarten voor de standhouderparkeerplaats. Extra parkeerkaarten kunt
u voorafgaand via de webshop bestellen. Indien u geen extra parkeerkaart
voorafgaand heeft besteld, dient u te parkeren op de bezoekersparkeerplaats
Uitrijkaarten voor deze parkeerplaats zijn verkrijgbaar bij de in- en uitgang van
het evenement.

Opbouw & demontage
De mogelijkheden voor stand op- en afbouw zijn afhankelijk van de locatie van
uw stand. U krijgt tijdig bericht van de organisatie. Auto’s mogen beperkt het
terrein op om te lossen en te laden. Indien de stand bestaat uit standwanden
dan dient u voor het ophangen van materialen gebruik te maken van
bijvoorbeeld S-haakjes (te koop bij ‘doe-het-zelf’- zaken). Spijkers en schroeven
in de standwanden zijn niet toegestaan. In de pagodetenten kunt u gebruik
maken van het frame van de tenten om materialen op te hangen, bijvoorbeeld
met touw. Eventuele achtergebleven stands en/of materialen na afloop van de
afbouwperiode worden voor rekening van de betreffende standhouder
verwijderd. Het is de bedoeling dat u uw stand na afloop van het evenement
achterlaat zoals u deze aantreft bij de opbouw. Eventuele kosten voor reiniging
en/of herstel van de stand worden in rekening gebracht.

Bewaking en verzekering
Vanaf woensdag 16 september 21.00 uur tot maandag 21 september 07.00 uur
wordt er op het terrein gepatrouilleerd door beveiligings-beambten. U bent zelf
verantwoordelijk voor uw stand en eigendommen. De organisatie belast zich
niet met het verzekeren van goederen en andere zaken van standhouders.

Indeling stands
Op de website, www.horse-event.nl, vindt u de meest recente plattegrond.
Deze plattegrond is onder voorbehoud van wijzigingen door de organisatie.
Indien u een bepaalde plaats vooraf heeft gereserveerd neemt de organisatie
bij wijzigingen contact met u op. Echter ook hier geldt dat de organisatie te
allen tijde het recht behoudt de plattegrond te wijzigen. Uw deelname is niet
gebonden aan een bepaalde plaats.
Uitbouw voor de stand
Zowel aan de voorzijde van pagodetenten als aan de voorzijde van stands in
de hallen is het niet toegestaan om uit te bouwen.
Demonstraties en geluid
Speciale activiteiten in stands, zoals bijvoorbeeld optredens en shows, kunnen
uitsluitend worden toegestaan indien hiertoe voor aanvang toestemming is
verkregen van de organisatie. Ten einde overlast van enig soort te voorkomen
is het de deelnemer niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van

Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook
ontstaan aan goederen en/of personen veroorzaakt door of in verband met
het deelnemen aan het evenement. U vrijwaart de organisatie voor
vorderingen van derden uit deze hoofde. Wij adviseren u dan ook om kostbare
spullen ‘s nachts veilig op te bergen dan wel af te voeren. U bent aansprakelijk
voor en bent verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toe doen
of nalatigheid van u, uw personeel of aan u gelieerde personen dan wel door
het door u geëxposeerde, wordt veroorzaakt. De organisatie is geen geval
aansprakelijk voor gevolgschade zoals winstderving. Mogelijke
aansprakelijkheid van organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat
in een voorkomend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.
Vloerbedekking en meubilair
Stands in de binnenhallen zijn standaard voorzien van vloerbedekking. Indien u
op het buitenterrein een stand huurt, kunt u vloerbedekking bestellen via het
inschrijfformulier. Voor meubilair kunt u contact opnemen met de organisatie.
Elektra
Een elektra aansluiting voor in uw stand kunt u voorafgaand bestellen via de
webshop van Expo Haarlemmermeer. Wijzigingen van elektra ter plaatse/
meerwerk kost € 77,- (excl. BTW).
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Dranken en etenswaren
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de organisatie
dranken en etenswaren te verkopen of gratis weg te geven tijdens Horse
Event. Voor deelnemers, die dranken en/of etenswaren in de handel brengen
en door hen in de stand worden geëxposeerd, dan wel voor demonstratiedoeleinden zijn benodigd, gelden andere bepalingen. Verkoop voor
consumptie ter plaatse is niet toegestaan. Het laten proeven en keuren van
niet volledige consumpties (monsters) is voor deze categorie deelnemers wel
onder voorwaarden toegestaan, waarbij de deelnemer terzake geldende
overheids- en andere voorschriften volledig dient te respecteren.
Flyeren
Het flyeren van reclamemateriaal mag alleen gebeuren vanuit uw stand.
Flyeren op andere plaatsen op het terrein is niet toegestaan. Het verspreiden
van promotiemateriaal van derden is tevens niet toegestaan. Dit geldt niet
voor sponsoren waarmee specifieke afspraken zijn gemaakt.
Onderhuur
Het is niet toegestaan een gereserveerde stand door te verhuren aan derden
dan wel promotiemateriaal en/of flyers van derden te verspreiden vanuit uw
stand of op andere plaatsen op het terrein. Indien u graag een standruimte
wilt delen met een ander bedrijf, neem dan contact op met de organisatie
voor de mogelijkheden.
Mogelijkheid binnen productgroep ruitersportartikelen
Horse Event biedt ruimte aan maximaal zes grote standhouders (>100
vierkante meter) met een breed assortiment aan ruitersportartikelen.
Deze standhouders bieden meerdere productcategorieën aan zoals zadels,
hoofdstellen en frontriemen, halsters en touwen, caps, bitten, dekens,
zadeldekjes, beenbescherming, rijbroeken, bovenkleding, schoeisel,
accessoires, gezondheid/verzorging en boeken/cadeaus.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor stands in de categorie
ruitersportartikelen wanneer deze voldoen aan één van de volgende
voorwaarden:
•
In de stand wordt slechts één van de bovengenoemde
productcategorieën aangeboden;
•
De producten zijn gericht op niches zoals bijvoorbeeld natural
horsemanship, working equitation, aangespannen rijden of western riding.
Verkoop van ruitersportartikelen als ‘bijproduct’ in een stand met een andere
productomschrijving is niet toegestaan. De productomschrijving op het
inschrijfformulier dient overeen te komen met de producten in de stand.
Hierop ziet de organisatie gedurende het evenement nauwlettend toe en zal
indien nodig handhaven.
Afval
De standhouder draagt er zorg voor, dat afval in de daarvoor bestemde
containers wordt gedeponeerd. U bent verplicht uw stand gedurende het gehele
evenement in goede staat en schoon te houden. Na afloop van het evenement
dient u de standruimte schoon achter te laten. Indien u op dit punt in gebreke
blijft, dan zal de organisatie op uw kosten voor afvoer verhalen.
Betaling
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Betaling dient te geschieden in
twee termijnen: 25% van het totaalbedrag binnen veertien dagen na
honorering van de aanvraag en 75% van het totaalbedrag ten minste een
maand voor de eerste opbouwdag van het evenement. U ontvangt hiervoor
tijdig een factuur.

Annulering
Indien u genoodzaakt bent uw stand te annuleren, dan worden hiervoor
annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten betreffen tot
drie maanden voor het evenement 10% van de standhuur, tot twee maanden
voor het evenement 25% van de standhuur, minder dan twee maanden voor
het evenement 50% van de standhuur en twee weken voor aanvang het
volledige bedrag.
Bepalingen van orde
U dient zich te allen tijde als een goed standhouder te gedragen en u te
richten naar de aanwijzingen van de organisatie en/of de locatieverhuurder.
Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van organisatie is het de
standhouder niet toegestaan om op of aan het event dan wel aan het
gebouw waarin het event zich bevindt of de hekken welke om het gebouw
staan of de eigen toegangsweg, reclame te maken of anderszins promotionele
activiteiten te ontplooien. Voor het gebruik van de naam en/of logo van de
organisatie heeft de standhouder voorafgaande, schriftelijke toestemming
nodig van de organisatie. De organisatie is gerechtigd om aanwijzigen te
geven over de wijze waarop publiciteitsaanduidingen zullen worden
uitgevoerd. De standhouder draagt er zorg voor dat noch in het event noch
op het parkeer- en/of buitenterrein:
•
Bedwelmende middelen aanwezig zijn;
•
Wapens en/of munitie, in de zin van de Wet Wapens en Munitie
aanwezig zijn;
•
Foto-, video- en/of geluidsopname worden gemaakt.
Binnen het event geldt een algemeen rookverbod. De organisatie heeft het
recht om aan de standhouder dwingende aanwijzigen te geven met
betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in, aan of op het event als
mede ten aanzien van het gebruik van de locatie, het parkeer- en/of
buitenterrein. Het is de standhouder niet toegestaan overlast te veroorzaken.
Geschillen
Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze onverwijld en nooit later dan
30 dagen na de laatste beursdag in te dienen. Nadien worden deze niet meer
in behandeling genomen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van
Academy Bartels Event Management via + 31 (0)13 - 509 1666 of via
info@horse-event.nl.

