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LIÈGE EXPO S.C.R.L.

Av. Maurice-Denis 4 - 4000 Liège - BELGIQUE

+ 32 (0)4 227 19 34
+ 32 (0)4 227 18 95
vertbleusoleil@liegeexpo.be
www.liegeexpo.be
BCE BE. 0.402.413.903 RPM LIEGE

COMPTES BANCAIRES :
BNP PARIBAS FORTIS BE65 2400 0298 7196
ING
BE55 3400 0666 4544
BELFIUS BE08 0680 5734 5013
À PARTIR DE L’ÉTRANGER :
BELFIUS
Bd. Pacheco 44 - 1000 Bruxelles - Belgique
IBAN BE08 0680 5734 5013 - BIC GKCCBEBB

	DEELNAMEOVEREENKOMST

Naam of handelsnaam :.......................................................................................................................................................

	IN TE VULLEN IN
DRUKLETTERS

Postcode : ............................................. Stad : ................................................... Land :........................................................

Bestemd voor
Liège Expo
Datum van
ontvangst:
Stand Nr:

Adres :...................................................................................................................................................................................
Tel.:...................................................................................... Fax:...........................................................................................
GSM :.....................................................................................................................................................................................
Website :.............................................................................. E-mail :....................................................................................
Ondernemingsnummer (BTW) :..........................................................................................................................................
Contactpersoon en tel. voor de opvolging :.........................................................................................................................
Geef ons het adres door waarop u alle correspondentie wenst te ontvangen indien afwijkt van het facturatieadres :..................................................

..............................................................................................................................................................................................
❒ BASIC (NAAKTE) STANDOPPERVLAKTE RESERVEREN
Omvat : de huur van de vloerruimte (1 open zijde) – 1 elektriciteitsaansluiting (2000 W) – Exposantenavond en visibilteitspakket (zie p 3) –
de badges – vaste kosten.

1) Vink uw sector aan en vermeld de gewenste ruimte :

Reserveer voor
30/11/18
en ontvang

5%

korting

STAND

TARIEF

OPPERVLAKTE

❒ TOERISME

❒ Van 9 tot 47m² : 81€/m²

X …………….. m²

= ………………… €

❒ Vanaf 48m² : 61€/m²
❒ REGIONALE KEUKEN

❒ 40m² min. : 36€/m²

X …………….. m²

= ………………… €

❒ REISMATERIAAL & TOEBEHOREN
– CARAVANING & MOTORHOMES

❒ Van 9 tot 47m² : 41€/m²
❒ Vanaf 48m² : 26€/m²

X …………….. m²

= ………………… €

2) Indien u meer dan 1 open zijde wenst :

❒ 2 open zijde (+1 m²) ❒ 3 open zijde (+2 m²) ❒ 4 open zijde (+4 m²))

Geen inrichting voorzien. U zorgt zelf voor uw stand (tapijten, wanden, verlichting)

❒ INGERICHTE STAND RESERVEREN STAND (bovenop prijs van naakte standoppervlakte)
Deze optie omvat : het vloertapijt – de wanden – de verlichting (300 watt spots) – een differentieelkast met 2 stopcontacten – het fronton met naambord van de exposant – een
opslagruimte van 1 m² met deur (visuele omschrijving zie p 4.)

1) Vink de inrichting aan die overeenstemt met uw ruimte :
❒ 9 m² : 560 € ❒ 12 m² : 670 € ❒ 15 m² : 850 €
❒ 18 m² : 950 € ❒ 21 m² : 1140 € ❒ 24 m² : 1240 €

Vanaf 25 m² : 51 € /m2>............m2 X 51€ = ............€

2) Selecteer de kleur van het tapijt : ❒ groen ❒ blauw ❒ grijs ❒ rood

5%

Reserveer voor
30/11/18
korting
en ontvang

3)Belettering van uw firmanaam (max. 20 tekens) :

____________________
OF

❒ 6M² PACK FORMULE RESERVEREN (voorbehouden aan hieronder vermelde sectoren of eerste deelname aan de beurs)
Deze formule omvat : het vloertapijt – de wanden – het fronton – de elektriciteitsaansluiting (2000 W) - de verlichting (2 spots van 300 W) – een differentieelkast met 2
stopcontacten- Exposantenavond en visibilteitspakket (zie p 3). – de badges - vaste kosten.

Uitsluitend voorbehouden voor de voorstelling van :
❒ Alternatief toerisme ❒ Vakantie in Bed and Breakfast ❒ Tweede verblijf ❒ Eerste deelname aan het salon
Belettering van uw firmanaam (max. 20 tekens) :

____________________

ALL IN

600 €

EXCLUSIEF
AANBOD

Huur naakte standoppervlakte: …………..m² x ………….. € = ……………….€
Gewenste ruimte : ……………….€
Prijssupplement per hoek : …………..m² x ………….. € = ……………….€
Pack 6m² : ……………….€

TOTAAL ZBTW PAGINA 1 :

……………….€

BESTELBON

Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO :

Naam van de firma :

Stand :

Tél. :

Hoeveelheid PRIJS EXCL.
BTW 21 %

BIJKOMENDE LEVERINGEN EN PRESTATIES
Elektriciteitsverbruik : 12€ per 1000 W
2000W inbegrepen in het basistarief
OF
❒ 3000 W : 12 €
❒ 9000 W : 84 €
❒ 24000 W : 264 €
❒ 4500 W : 30 €
❒ 12000 W : 120 € ❒ 30000 W : 336 €
❒ 6000 W : 48 €
❒ 18000 W : 192 € ❒ 36000 W : 408 €
Elektrisch materieel in de stands (tot 4500 W)
❒ Enkelfasige 220 V verdeelkast met differentieel > 2 stopcontacten : 40€
❒ Enkelfasige 220 V verdeelkast met differentieel > 4 stopcontacten : 50€
Meer dan 4500 W
❒ Driefasige 380 V verdeelkast met differentieel > 6 stopcontacten : 65€
❒ Driefasige 380 V verdeelkast met differentieel > 8 tot 10 stopcontacten : 80€
❒ Jodiumlamp 1500 W > (verlichte oppervlakte per lamp = +/- 28 m²) : 55€

WIFI-verbinding
❒ Wifi-verbinding gratis (max. 2)											
❒ Wifi-verbinding extra : 25€

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Water en riolering
❒ Aansluiting (zonder gootsteen) : 165€

Parking :
❒ Parkeerkaart (-kaarten) : 15€ per stuk

Gratis kaarten (elektronische versie beschikbaar zonder meerprijs)
❒ Ik wil mijn gratis kaarten in elektronisch formaat per mail ontvangen – onbeperkte verspreiding
OF
❒ Ik wil mijn gratis kaarten in papieren formaat per post ontvangen					
Gewenste hoeveelheid : ❒ 100
❒ 200
❒ 300
❒ 400
(Extra gratis toegangskaarten op aanvraag)									

Exposanten Badges
Stand 6 tot 9 m² > 2
Stand 10 tot 23 m² > 4
❒ Extra badge: 2€ per stuk

Stand 24 tot 47 m² > 6

Stand + 48 m² > 8

Schoonmaak van de stand:
❒ 3 €/m² zo : ……. X 3 € = ………. €
TOTAAL ZBTW
ELEKTRICITEIT
	Gelieve uw stand te tekenen :
>	met de richting ervan tegenover
de gangen en standen ernaast
>	met de indicatie van de precieze
plaats waar de aansluiting
en het elektrisch toebehoren
geïnstalleerd moeten worden

PLAN VERPLICHT

WATER EN AFVOER
	Gelieve uw stand te tekenen :
>	met de richting ervan tegenover
de gangen en standen ernaast
>	met de indicatie van de precieze
plaats waar de toevoer, de afvoer
van het water en het eventuele
bijkomende toebehoren
geïnstalleerd moeten worden

LEGENDE

5 mm = 1 m
Afbakening van de stand

Volle deur

Elektriciteitaansluiting

Wand

Wateraansluiting

Jodiumlamp 1500 W

TOTAAL ZBTW PAGINA 2 : ……………….€

COMMERCIËLE GEGEVENS (AANWEZIG OP DE WEBSITE EN PLAN) : VERPLICHT
Firma : ..............................................................................................................................................................................................................
Bepaalt de alfabetische volgorde op alle officiële documenten en lijsten
Tél./fax/e-mail/website (de keuze) : ..............................................................................................................................................................
Kruis maximaal één land aan dat U vertegenwoordigt:
❒ België
❒ Luxemburg
❒ Frankrijk
❒ Spanje
❒ Italië
❒ Andere : ………………….
Kruis maximaal één categorie van uw hoofdactiviteit aan:
❒ Reisagentschap
❒ Toeristische diensten
Email de beschrijving van uw activiteit
❒ Gastenverblijven/gites
❒ Restaurants en bars
(50 tekens) naar :
❒ Campings
❒ Reisorganisatoren
sophie.tournay@liegeexpo.be
❒ Caravans – Motorhomes
❒ Transport
❒ Vakantieclub
❒ Jeugdvakantie
❒ Cruises
❒ Seniorvakantie
❒ Uitstapjes en activiteiten
❒ Busreizen
❒ Hotels
❒ Avontuur reizen
❒ Reismateriaal & toebehoren
Biedt u producten aan voor

NEW

❒ ja ❒ neen

VISIBILITEITSPAKKET beschikbaar onder de « Ik ben exposant » tab van website: www.vertbleusoleil.be

1. BETALENDE ADVERTENTIEFORMULES

2. GRATIS RECLAME

Zichtbaarheid op plan (beperkte beschikbaarheid)
❒ Logo		
❒ Reclame

Banners, logo’s en Vert Bleu Soleil visuals
50€
150€

Opname in de exposantenlijst « website »
❒ 15 secondenlange video of vaste afbeelding

150€

Reclamedoek 12m² (boven de kassa buiten)
❒ Advertentie 1m²

150€

Reclamedoek 5m² (aan ingang van de beurs)
❒ Logo + standnummer

PRIJS ZBTW 21%

Beschikbaar onder de « Ik ben exposant » tab van website
Opname in de exposantenlijst « website »
50 000 bezoeken per jaar en 260 000 bezichtigde pagina’s
Opname in de « papieren » exposantenlijst
Aanwezigheid in gratis streekkrant « Vlan »
273 000 exemplaren
Persdossier

75€
TOTAL HTVA

Uw info en nieuwigheden in het persdossier integreren
Conferentieruimte
U bekend maken door middel van een conferentie

EXPOSANTENAVOND – donderdag 14 februari vanaf 19u30
(buffet en dranken inbegrepen)

PRIJS ZBTW 21%

U HEEFT EEN BASIC (NAAKTE) STANDOPPERVLAKTE GERESERVEERD

❒ IK NEEM DEEL AAN DE EXPOSANTENAVOND
❒ Ik neem niet deel aan de exposanten avond
❒ EXTRA ARMBAND(EN)
T.E.M. 31/01/19
❒ 20€ / armband
of : ……. X 20 € = ………. €

INBEGREPEN IN UW PAKKET
• Stand 9 tot 23 m² : 2 armbanden
• Stand 24 tot 47 m² : 4 armbanden
• Stand > 48 m² : 6 armbanden

VAN 1/02/19 TOT 12/02/19
❒ 25€ / armband
of : ……. X 25 € = ………. €

U HEEFT DE 6M² PACK GERESERVEERD

❒ IK NEEM DEEL AAN DE EXPOSANTENAVOND
T.E.M. 31/01/19
❒ 20€ / armband
of : ……. X 20 € = ………. €

VAN 1/02/19 TOT 12/02/19
❒ 25€ / armband
of : ……. X 25 € = ………. €

❒ Ik neem niet deel aan de exposanten avond

TOTAAL ZBTW PAGINA 3 : ……………….€

VISUELE OMSCHRIJVING VAN DE INGERICHTE STAND

Tapijten, wanden (2,5 m hoog - 1m breed),
fronton, bergplaats met deur.

AANVULLENDE DIENSTEN
Na uw inschrijving krijgt U een technisch dossier met de nuttige informatie en de bestelbonnen voor bijkomende prestaties
en leveringen:
-

Huur van meubilair
Apparatuur water/afvoer
Reservering van de conferentieruimte

BETALING
30% van het bestelde standoppervlakte wordt overmaakt bij ondertekening van de deelnameovereenkomst; het saldo na ontvangst van
de factuur op één van onze bankrekeningnummers (zie pagina 1).

TOTAAL PAGINA 1 : ...............€
												 + 000
TOTAAL PAGINA 2 : ...............€
												 + 000
TOTAAL PAGINA 3 : ...............€
												
=
TOTAAL ZBTW : ...............€
BTW (21%) : ...............€
TOTAAL BTWI : ...............€

Datum : |

|

|

/

|

|

|

/

|

|

Firmastempel :

|

Handtekening :
Naam en hoedanigheid van de juridisch bekwame ondertekenaar :
|

|

|

|

|

|

|

|

|

ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1: VOORWERP De onderhavige algemene
voorwaarden beheersen de relatie tussen de beursorganisator en de beursdeelnemers en vervolledigen het
deelnamereglement dat opgenomen is in het vademecum
en verkrijgbaar is op de website of op aanvraag.
ARTIKEL 2: DRAAGWIJDTE VAN HET DEELNEMINGSCONTRACT Door ondertekening van het deelnemingscontract bindt de deelnemer zich definitief. De deelnemer
moet zelf zijn standplaats innemen en mag zijn rechten
niet onderverhuren of afstaan. In geval van terugtrekking
van zijn kant om welke reden ook, voor zover alle
stands zijn verhuurd en de terugtrekking meer dan 40
kalenderdagen voor de eerste beursdag plaatsvindt,
zal een schadevergoeding van 25 % van de huurprijs
verschuldigd blijven aan de organisator, evenals de
verrichte prestaties en de verplichte dossierkosten.
De organisator van zijn kant beslist autonoom over de
toelating van de deelnemers, zonder zijn beslissing te
moeten verantwoorden.
ARTIKEL 3: FACTURERING EN BETALING Elke factuur
van de organisator moet contant worden betaald. Bij
niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele
intrest van 12 % per jaar en een schadevergoeding van 10
% van het onbetaalde bedrag aangerekend.

|

|

|

|

|

|

|

ARTIKEL 4: TOEVAL OF OVERMACHTAls het door toeval
of overmacht voor de organisator onmogelijk is de
beurs te organiseren, behoudt hij zich het recht voor de
manifestatie uit te stellen of zelfs te annuleren zonder
dat de deelnemer van hem enige schadevergoeding kan
eisen.
ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
• De deelnemer bouwt zijn stand, neemt de hem
toegewezen plaats in en beheert de organisatie van
de manifestatie die hij opzet onder zijn eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke,
reglementaire of gebruikelijke normen, met name
inzake veiligheid en concurrentie, prijsreglementering en
intellectuele en industriële eigendom en de voorschriften
opgesomd in het vademecum.
• De deelnemer is volledig aansprakelijk, met uitsluiting
van de organisator, voor ongevallen veroorzaakt door zijn
personeel of zijn goederen.
• De deelnemer en zijn verzekeraars zien af van elk
regres tegen de organisator en de andere deelnemers.
• De organisator behoudt zich het recht voor elke
constructie die hem gevaarlijk of gewoon ongepast lijkt, te
verbieden en/of te laten verwijderen.
• De deelnemer is op eigen kosten door de organisator
verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tegenover
derden in het kader van de hiervoor afgesloten polis. In
geval van schade dient de deelnemer zelf alle nodige
stappen te ondernemen bij de verzekeringsmaatschappij,
waarvan de gegevens hem op eenvoudig verzoek zullen
worden bezorgd door de organisator.

ARTIKEL 6: OPBOUWEN EN AFBREKEN VAN DE STANDS
De deelnemer dient klaar te zijn met de opbouw van zijn
stand binnen de periode van 48 uur voor de opening van
de beurs. Als voor dit tijdstip nog niet is begonnen met de
opbouw, heeft de Directie het recht over de standplaats
te beschikken, terwijl echter alle bijdragen van welke
aard ook ten laste blijven van de afwezige deelnemer.
De deelnemer moet zijn overgegaan tot de volledige
afbraak van zijn stand binnen de termijnen en werkuren
bepaald door de Directie. Daarna kan de organisator de
stand laten wegruimen op kosten en op risico van de
deelnemer. De Directie kan zich verzetten tegen elke
ontruiming zolang een bijdrage van welke aard ook nog
niet betaald is.
ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE
RECHTBANKEN Het deelnemingscontract valt onder het
Belgische recht.Voor alle geschillen zijn uitsluitend de
rechtbanken van Luik bevoegd, en met name voor zover
het bevoegd is het Vredegerecht van het 2e kanton.

