Lusitanokeuring 24 September 2017
Ondergetekende, rechtsgeldig onderstaande firma vertegenwoordigende, verklaart onder de bepalingen, omschreven in de voor de
vereniging Lusitano Vrienden Nederland geldende ‘Standhoudersbepalingen’, met welke bepalingen hij/zij hierbij uitdrukkelijk
akkoord gaat, te willen deelnemen aan de Lusitanokeuring 2017

Exposantengegevens:
Firmanaam:
Merknaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Land:
Telefoon:
Website:
E-mail algemeen:
Contactpersoon:
Productomschrijving:

Factuuradres (indien deze gegevens afwijken van de vermelde exposantengegevens):
Firmanaam:
Adres:
Postcode en Plaats:
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Ja, ik reserveer voor de Lusitanokeuring 2017 de volgende stand en/of sponsormogelijkheden:
O 1 plaats van 2 x 4 meter met 1 marktkraam

€45,-

O 1 plaats van 2 x 8 meter met 2 marktkramen

€85,-

O ¼ pagina advertentie programma boekje

€30

O ½ pagina advertentie programma boekje

€60,-

O 1 pagina advertentie programma boekje

€100,-

O prijzen voor een rubriek met naamsvermelding op deken

€75,-

O linten voor een rubriek

€ 25,-

Pakket:
O advertentie hele pagina en banner/vlag

€ 120

O advertentie hele pagina, banner en stand

€ 150

O linten rubriek, advertentie, banner en stand

€ 175,-

O rubriek met dekenvermelding, advertentie, banner en stand, € 200,O hoofdsponser: rubriek met dekenvermelding,
advertentie op achterzijde boekje, banner en stand

Naam:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

€ 300,-

Stuur dit formulier naar:
Per post: Lusitano Vrienden Nederland, t.a.v. Nelleke Oosterhof, Oosthof 3, 3925SH Scherpenzeel
Per e-mail: info@lusitanovrienden.com

Verzekering, in welke vorm dan ook en tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u een z.g.
transport verblijfsverzekering t.b.v. uw eigendommen af te sluiten.
Betaling van de standhuur dient te geschieden voor aanvang van het evenement. U ontvangt hiervoor tijdig een
factuur.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De eventuele kosten zijn afhankelijk van de termijn van
annulering. Zie ook de algemene standhouder- en sponsorbepalingen.
Acceptatie van uw aanmelding gebeurt stilzwijgend, tenzij de vereniging Lusitano Vrienden Nederland uw
aanmelding weigert. De vereniging kan indien daartoe aanleiding bestaat op elk moment uw aanmelding cancelen, al
dan niet met opgaaf van redenen; eventueel betaalde gelden worden geretourneerd.
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Bepalingen
De bepalingen waaronder aan de Lusitanokeuring 2017 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze algemene standhouder- en
sponsorbepalingen.
Organisatie
De Lusitanokeuring 2017 wordt georganiseerd door Lusitano Vrienden Nederland (hierna te noemen: de LVN).
Het correspondentieadres is:
Lusitano Vrienden Nederland
t.a.v. Nelleke Oosterhof
Oosthof 3, 3925SH Scherpenzeel
E-mail: info@lusitanovrienden.com
website: www.lusitanovrienden.com
Plaats en tijdstip
De Lusitano Keuring 2017 vindt plaats op het KNHS Centrum te Ermelo op 24 september 2017.
Openingstijden
De Lusitano Keuring is voor bezoekers geopend van 08.30 tot 19.00 uur op zondag 24 september. Voor deelnemers is het terrein geopend van
1 uur vóór openingstijd tot 2 uur na sluitingstijd van de Lusitano Keuring. 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. Indien de standhouder hieraan niet
voldoet is de organisatie gerechtigd de betreffende stand onbeheerd open te stellen waarbij alle risico’s van diefstal en dergelijke voor
rekening en risico van de standhouder zijn.
Opbouw & demontage
De standopbouw moet plaatsvinden op zaterdag avond 23 september 2017 tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Auto’s mogen beperkt het terrein
op om te laden en te lossen. Demontage van de stands moet plaatsvinden op zondagavond 24 september. Om uiterlijk 19.00 uur dienen alle
stands ontruimd te zijn. Eventuele achtergebleven stands en/of materialen worden voor rekening van de betreffende standhouder verwijderd.
Het is de bedoeling dat u uw stand na afloop van het evenement achterlaat zoals u het aantreft bij de opbouw. Eventuele kosten voor reiniging
en/of herstel van de stand worden in rekening gebracht.
Standhuur
Het gebruik van de standruimte is persoonlijk/bedrijfsgebonden en beperkt zich tot de aangewezen standruimte en de duur van het
evenement waarvoor is ingeschreven.
 Het is voor standhouders verboden om cateringactiviteiten te ontplooien.
 Onderhuur of gebruik door derden is verboden, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de LVN.
 De organisatie bepaalt de plaatsen van de standhouders.
 De LVN behoudt zich het recht voor om aspirant standhouders te weigeren.
 Het staat de KNHS vrij om naar eigen inzicht standruimten te verhuren aan derden.
 Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standruimte worden ontleend.
 Uitbouwen buiten de afgesproken ruimte zijn niet toegestaan. Uitbouwen die zijn geconstateerd voor de publieksopening dienen te
worden verwijderd. Uitbouwen die niet of niet tijdig zijn verwijderd zullen via na-facturatie in rekening worden gebracht tegen een
bedrag van € 10 per m², daarbij zal worden afgerond op hele m².
 Er kan gebruik worden gemaakt van elektriciteit als dit bij aanmelding is aangegeven en is geaccepteerd. Hiervoor worden kosten in
rekening gebracht. Indien een standhouder water gebruikt dan dient deze zelf te zorgen voor aanvoer, opslag en afvoer. In geen geval
mag afvalwater worden geloosd in de bodem van het terrein.
 Bij twijfel van de goederen / producten kan de LVN vooraf de inhoud van de stand opvragen. De LVN heeft het recht om goederen en
diensten die niet op het formulier vermeld zijn te weigeren, respectievelijke te verwijderen.
 Het is een standhouder niet toegestaan om te boren of op andere wijze gaten te maken in de bodem van het terrein. Dit met name i.v.m.
de drainage. Ook mogen er geen reclameborden van de omheining van het hoofdterrein worden gehaald dan wel worden aangebracht.
Borg
Bij deelname wordt vooraf €50,00 borggeld in rekening gebracht. Dit borggeld wordt na afloop van het evenement teruggestort door de LVN
indien de standhouder zich gehouden heeft aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Eventueel door de standhouder veroorzaakte
schade aan terrein, bodem of goederen wordt in eerste instantie verrekend met de betaalde borg. Bij schade hoger dan het borgbedrag
ontvangen de standhouder een factuur met het resterende bedrag.
Aanleveren bedrijfsgegevens
Uw bedrijfsgegevens worden voor en tijdens de Lusitanokeuring 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.

Verzekering
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U bent zelf verantwoordelijk voor uw stand en eigendommen. De organisatie belast zich niet met het verzekeren van goederen of andere
zaken van standhouders. 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 uw personeel of aan u gelieerde personen dan wel door het
door u geëxposeerde, wordt veroorzaakt.
Elektra
In uw stand vindt u een aansluitpunt voor elektra (220 Volt, 6 Ampère). U bent vrij hiervan gebruik te maken. Mocht u specifieke wensen
hebben betreffende de elektra, dan kunt u contact opnemen met de organisatie.
Demonstraties en geluid
Om overlast in welke vorm dan ook te voorkomen is het de deelnemer niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de KNHS
beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluidshinder
te veroorzaken.
Beeldmateriaal
De LVN heeft het recht om voor, tijdens en/of na het evenement beeldmateriaal vast te leggen op beelddragers en het materiaal om niet te
gebruiken voor promotiedoeleinden.
Parkeren
Voor aanvang van het evenement ontvangt een standhouder een parkeerkaart voor de standhoudersparkeerplaats. In verband met de
beschikbare ruimte worden maximaal twee parkeerkaarten per dag per standhouder verstrekt. Het is niet toegestaan vervoermiddelen
vooraan de weg te parkeren. De borden en instructies van de parkeerwachters dienen opgevolgd te worden.
Aansprakelijkheid en verzekering
 De aansprakelijkheid van de LVN is beperkt tot het bedrag van de met de standhouder overeengekomen en door de standhouder
betaalde huursom.
 De LVN is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook aan goederen, dieren en/of personen veroorzaakt door of in verband
met het deelnemen aan het evenement. Voor zover de LVN de aansprakelijkheidsuitsluiting niet geldend kan maken beperkt zij haar
aansprakelijkheid tot de hoogte van de overeengekomen en door de deelnemer betaalde huursom.
 De aanvrager dient zich afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en diefstal. De deelnemer vrijwaart de LVN voor alle
aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.
Draadloos internet
Op een beperkt aantal locaties op het terrein is draadloos internet beschikbaar.
Pinautomaat
Er zijn geen pinautomaten op het terrein.
Voedsel en drinkwaren
 Het verstrekken van voedingsproducten is onderhevig aan de bepalingen van de Voedsel en warenautoriteit en overige van toepassingen
zijnde wet- en regelgeving.
 Het is niet toegestaan koele, warme en alcoholische dranken te verstrekken.
 De standhouder vrijwaart de LVN volledig terzake van eventuele nadelige consequenties (boetes e.d.) die voortvloeien uit een
overtreding van bedoelde regelgeving.
Rookverbod
Met uitzondering van de plekken die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt er voor het gehele terrein een rookverbod.
Flyeren
Het flyeren van reclamemateriaal mag alleen gebeuren vanuit de gehuurde stand. Flyeren op andere plaatsen op het terrein dan wel in de
nabijheid van het terrein is niet toegestaan.
Afval
Iedere standhouder is verplicht het afval in de daartoe bestemde containers te deponeren en de stand gedurende het gehele evenement in
goede staat en schoon te houden. Na afloop van het evenement dient de standruimte schoon achtergelaten te worden. Eventuele
afvoerkosten worden in rekening gebracht.
Overnachten
Het is niet toegestaan om op het terrein te overnachten.
Betaling
Alle genoemde standprijzen zijn inclusief BTW. Betaling van de standhuur dient te geschieden in twee termijnen: 50% van het totaalbedrag
binnen tien dagen na honorering van de aanvraag en 50%van het totaalbedrag ten minste tien dagen voor de opbouwdag van het evenement.
Indien de deelnemer niet of niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen voldoet dan is de LVN gerechtigd om de reeds verleende vaststelling in
te trekken of geen standruimte ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van de LVN op volledige vergoeding.
Annulering
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De LVN behoudt zich het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden de data en/of locatie voor het evenementen te wijzigen of het
evenement geen doorgang te laten vinden. Zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei
schade. Eventuele vooruitbetalingen van de standhouder worden door de LVN gerestitueerd.
Indien een standhouder genoodzaakt is de stand te annuleren, dan worden hiervoor annuleringskosten in rekening gebracht. Tot twee
maanden voor het evenement 25% van de standhuur, minder dan twee maanden voor het evenement 40% van de standhuur en 2 weken voor
aanvang het volledige bedrag.
Klachten
Klachten dienen op straffe van verval binnen dertig dagen na de laatste evenementendag ingediend te worden. Nadien ingekomen klachten
worden deze niet meer in behandeling genomen.
Slotopmerkingen
 De standhouder dient de aanwijzingen van de LVN, KNHS, de gemeente, de brandweer, en andere autoriteiten met de betrekking tot de
opbouw, inrichting, (voedsel)veiligheid , het onderhoud en de afbraak van de ingenomen stand te volgen.
 Het voorhanden hebben van gevaarlijke en hinderlijke stoffen is verboden.
 Het is niet toegestaan om gasflessen in de kraam te plaatsen.
 Indien de op- of afbouwtijden overschreden worden zullen alle kosten die hieruit voortvloeien bij de standhouder in rekening worden
gebracht.
 De LVN heeft het recht om een standhouder die handelt in strijd met bepalingen uit deze voorwaarden de toegang met onmiddellijke
ingang te weigeren, zijn stand te doen sluiten en/of te ontruimen onverminderd de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen.
 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband
houden met deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.
 De LVN is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen. Eventueel gehanteerde bezoekersaantallen zijn gebaseerd op
ervaringsgetallen van voorafgaande jaren en gelden slechts als indicatie.
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