ALGEMENE VOORWAARDEN
PLAATS, DUUR EN DOEL
WE ARE REAL ESTATE, georganiseerd door We Are Real Estate bv,
gaat door in Brussels Expo op woensdag 27 mei 2020 en
donderdag 28 mei 2020 (Indicatieve openingsuren: woensdag
10u00 – 20u00, donderdag 10u00 – 20u00). De beurs heeft tot
doel de vastgoedsector samen te brengen om te informeren en te
netwerken in een professioneel kader. Te dien einde kunnen
bedrijven, volgens de modaliteiten zoals verder aangegeven, zich
als exposant inschrijven voor deelname aan WE ARE REAL ESTATE.
Door het indienen van hun aanvraag tot inschrijving erkennen zij
door de algemene deelnamevoorwaarden te zijn verbonden.
RESTBEPALINGEN
De organisator behoudt zich het recht toe de Algemene
Voorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene
Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden,
tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de organisatie.
BEGRIPSBEPALINGEN
a) Deelnemer / exposant: de natuurlijke of rechtspersoon die op
de een of andere wijze, direct of indirect, als exposant of
deelnemer een overeenkomst met de organisator van de beurs of
het evenement sluit ter zake van het bijwonen van de beurs of het
evenement.
b) Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of
andere wijze, direct of indirect, als bezoeker een overeenkomst
met de organisator van de beurs of het evenement sluit ter zake
van het bijwonen van de beurs of het evenement.
c) Organisator: alle medewerkers, aangestelde freelancers,
zelfstandigen, tijdelijke werkkrachten, jobstudenten of elke
andere persoon die de organisatie van WE ARE REAL ESTATE
vertegenwoordigt.
d) Beurs / evenement: Iedere beurs of evenement die door de
organisator wordt georganiseerd.
PRIVACY POLICY
Het privacybeleid vormt een integraal deel van de Algemene
Voorwaarden van We Are Real Estate bv. De gebruiker wordt
geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de
website en/of diensten verschaft de gebruiker zijn impliciete
toestemming aan de gegevensverwerking conform dit
privacybeleid.
DEELNAMEVOORWAARDEN
DOOR DEEL TE NEMEN ALS EXPOSANT OF DEELNEMER AAN DE BEURS OF HET
EVENEMENT AANVAARDT DE EXPOSANT OF DEELNEMER ONDERSTAANDE
DEELNAMEVOORWAARDEN.

INSCHRIJVINGEN
Aanvragen tot inschrijving kunnen schriftelijk of per mail gericht
worden aan de organisator op volgende gegevens:
We Are Real Estate bv – President Kennedypark 31B - B-8500
Kortrijk (België),T +32 (0)56 98 07 60 - info@wearerealestate.be.
De organisator beslist autonoom over de algemene of
voorwaardelijke aanvaarding van de aanvraag tot inschrijving na
toetsing aan de hierna opgesomde voorwaarden. Worden
principieel door de organisator als exposant aanvaard: de
vastgoedontwikkelaars, makelaars, bouwbedrijven, architecten,

overheidsinstanties, zakelijke dienstverleners, beursgenoteerde
vastgoedpartners en financiële instellingen.
a) De organisator heeft te allen tijde en in elke situatie het
beslissingsrecht een kandidaat exposant al dan niet toe te laten
als exposant van de beurs. Hiervoor pleegt de organisatie overleg
met de stuurgroep. De beslissing van de organisatie omtrent het al
dan niet toelaten van de exposant is absoluut en onherroepelijk,
tenzij door de organisator zelf.
b) De aanvraag tot inschrijving worden in chronologische volgorde
door de organisator behandeld.
c) De overeenkomst van deelneming komt tot stand wanneer de
exposant zijn aanvraag tot deelname bezorgt aan de organisator.
Hierbij heeft de organisator 7 werkdagen de tijd om de aanvraag
tot deelname te weigeren.
d) Samen met de bevestigingsbrief wordt de voorschotfactuur
toegestuurd die handelt over 100% van de deelnameprijs.
MEDE EXPOSANT
Indien een exposant wenst samen te werken op zijn stand met
een partner, en indien deze partner / mede-exposant wenst
opgenomen te worden in de exposantenlijst, dient de partner een
aanvraag in te dienen voor mede-exposant. De mede-exposant
vult hiervoor net als bij de hoofdexposant een aanvraag tot
deelname in. Op de mede exposant(en) zijn ook de algemene
voorwaarden van toepassing maar de hoofdexposant blijft
hoofdelijk aansprakelijk voor alle betalings- en andere
verplichtingen van zijn mede-exposant(en). Aan de medeexposant wordt enkel een percentage van de deelnameprijs als
dossierkost gefactureerd. Alle andere kosten met betrekking tot
de gehuurde locatie worden aan de hoofdexposant in rekening
gebracht. De overeenkomst van deelneming als mede exposant
komt tot stand wanneer de exposant zijn aanvraag tot deelname
bezorgt aan de organisator. Hierbij heeft de organisator 7
werkdagen de tijd om de aanvraag tot deelname te weigeren.
Dossierkost mede exposant
SUITE …………………………………………………………………………………. € 340
PRESIDENTIAL …………………………….......................................... € 890
ROYAL …………………………………………....................................... € 1.330
IMPERIAL……………………………................................................ € 1.890
LOCATIE + INDELING
De organisator behoudt zich het recht om te allen tijde de locatie
te wijzigen of wijzigingen in de algemene plaatsindeling aan te
brengen, telkens als hij het nuttig of nodig acht in het belang van
de beurs, de exposanten of de bezoekers. Deze wijzigingen zullen
geen aanleiding kunnen geven tot enige schadevergoeding,
annulatie of enig recht tot verplaatsing van de stand, ook en zelfs
als de wijzigingen doorgevoerd worden na verzending van de
bevestiging door de organisator.
Elke exposant heeft de mogelijkheid om de in de deelnameprijs
inbegrepen standenbouw aan te passen volgens de beschikbare
optielijst. Alle andere afwijkingen of aanpassingen dienen
individueel te worden aangevraagd bij de organisatie en
standenbouwer en zullen het voorwerp uitmaken van een
aangepaste offerte op maat. Enkel mits goedkeuring van de
organisatie kunnen dergelijke individuele aanpassingen worden
uitgevoerd.”
AAN- EN AFVOER VAN GOEDEREN TIJDENS DE BEURS / EVENEMENTDAGEN
De aan- en afvoer van goederen zoals folders, verkoopmateriaal,
maquettes, … kunnen vóór opening van de beur aangeleverd
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worden tot dinsdag 26 mei 12u. Na afloop van de beurs kunnen de
goederen opgehaald worden tot vrijdag 29 mei 10u. De
aanlevering gebeurt op eigen risico en kosten van de exposant.
De aankleding van de all-in stand wordt door WE ARE REAL
ESTATE voorzien. Eigen reclamemateriaal (bv. vlaggen, baches,
roll-ups, …), meubilair en eigen schermen zijn verboden.
Maquettes, modellen en relevante communicatiemiddelen zijn
toegestaan.
Alle activiteiten dienen op de stand zelf te gebeuren. Brochures
mogen niet ‘actief’ uitgedeeld worden en kunnen enkel op de
stand meegegeven worden. De exposant mag draagzakjes
voorzien om folder en brochures mee te geven aan de bezoeker.
SCHADE EN AFVAL
De gehuurde standenbouw dient na afloop van de beurs verlaten
te worden in dezelfde staat zoals die zich bevond bij aanvang van
de opbouw. De exposant is verantwoordelijk voor schade
aangericht aan het onroerend en roerend materiaal van de
gehuurde stand, tenzij andersluidend schaderapport opgemaakt
door de organisator of zijn aangestelden en mee ondertekend
door de exposant. Enkel de exposant wordt aansprakelijk gesteld
voor elke willekeurige beschadiging of aantasting op de stand.
De richtlijnen inzake afvalscheiding dienen nageleefd te worden
zoals door de organisator meegedeeld. Afval dat door de
deelnemer wordt achtergelaten kan, indien naar het oordeel van
de organisator de hoeveelheid of de aard daarvan het normale
overschrijdt, op kosten van de exposant worden afgevoerd.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
De organisator, of zijn aangestelden zijn niet verantwoordelijk
voor schade toegebracht aan exposanten of bezoekers door
ongevallen, diefstal of welkdanige schade, wat er ook de oorzaak
of belangrijkheid van is, behoudens opzet. De
schadevergoedingsplicht van de organisator ten aanzien van een
exposant is in elk geval beperkt tot de individuele deelnameprijs
van die exposant.
De exposanten zijn gehouden tot vergoeding van alle lichamelijke
en stoffelijke schade veroorzaakt door hun aangestelden of
vertegenwoordigers, zowel ten opzichte van de organisator als
van derde personen.
In geval de organisator van WE ARE REAL ESTATE beslist om de
beurs in 2020 niet te organiseren wegens om het even welke
reden, is de organisator enkel de terugbetaling van de reeds
betaalde voorschotten en facturen verschuldigd, zonder dat de
exposant verder aanspraak kan maken op enige
schadevergoeding, van welke aard dan ook. Bovendien behoudt
de organisator zich het recht voor om, zonder recht op
schadevergoeding voor de exposanten, op ieder moment te
besluiten tot verlenging, uitstel of vervroegde sluiting van de
beurs of het verplaatsen in tijd en ruimte en dit voor het welzijn
en in het voordeel van de beurs, of ingevolge wettelijk
verplichtingen of bevelen van de overheid.
Indien de annulatie door de organisator plaatsvindt minstens zes
maanden voor de aanvang van de beurs, zullen de reeds
gefactureerde bedragen gecrediteerd worden en de eventueel
gestorte bedragen terugbetaald worden. In geval de annulatie
later plaatsvindt, zal een bedrag pro rata van de reeds door de
organisator gemaakte kosten worden afgehouden. De facturen
met betrekking tot reeds geleverde prestaties en diensten zullen
evenwel integraal betaald moeten worden.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EXPOSANT

De
exposant zal er op toezien dat alle overlast voor de medeexposanten tot het strikte minimum beperkt wordt. De
organisatie heeft het recht elke activiteit op de stand stil te leggen
of te onderbreken bij klachten van de mede-exposant(en) of als zij
daartoe oordeelt in het kader van de veiligheid, gezondheid of
goed verloop van de beurs voor bezoekers en exposanten. De
tussenkomst van de organisator geeft onder geen beding recht op
schadevergoeding of compensatie.
Tijdens de openingsuren van de beurs is de exposant verplicht om
op de stand permanent een vertegenwoordiger te voorzien die de
bezoekers kan ontvangen en informeren. In geval de stand leeg
blijft rekent WE ARE REAL ESTATE de exposant een vergoeding van
€ 250 per beursdag aan.
CATERING
Er wordt gezamenlijke catering voorzien door de organisator voor
bezoekers en deelnemers op diverse cateringpunten gedurende
de openingsuren van de beurs. Op de stand worden er koffie en
water voorzien en vanaf 16u ook bier en wijn. Het is verboden
eigen catering mee te brengen op de stand.
VERZEKERING
Elke exposant is verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid
afdoende te verzekeren en moet hiervoor het bewijs op
eenvoudig verzoek van de organisator te allen tijde kunnen
voorleggen. De exposant verklaart en erkent op een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze dat hij in geval van
diefstal, ongeval of schade afziet van elke vordering en van elk
verhaal tegen We Are Real Estate bv, de eigenaren, exploitanten
of gebruikers van het gebouw, de onderaannemers en de
deelnemers aan de beurs, verantwoordelijken, bestuurders of
aangestelden van deze entiteiten of instellingen, alsook de
personen of vennootschappen die verbonden zijn met die
entiteiten of instellingen. De exposant verplicht zich er toe deze
afstand van verhaal ter kennis te brengen van zijn verzekeraar(s)
voor schade, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.
DEELNEMINGSKOSTEN
a) Standruimte
Zie document ‘Aanvraag tot Inschrijving’.
b) Opties
De optionele diensten aan de exposanten (bv. extra LED scherm,
ander tapijtkleur of meubilair) kunnen enkel via de organisatie
aangevraagd worden vanaf 1 maart 2020. De organisator zal zich
inspannen om aan deze verzoeken, in de mate dat de
infrastructuur dit toelaat, te voldoen. De betaling van deze
diensten dient te gebeuren zoals voorzien in artikel ‘Facturatie,
betaling en waarborg’.
c) Extra diensten
Optionele diensten aan exposanten (bv. Leadscanner voor de
bezoekersbadge, parkeerkaarten,…) kunnen aangevraagd worden
bij de organisatie vanaf 1 maart 2020 en worden gefactureerd
vanaf april 2020.
ANNULATIE VAN DE EXPOSANT
De annulatie van de inschrijving vanwege de exposant dient per
aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht op de
maatschappelijk zetel van de organisator.
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Onverminderd het recht van de organisator op volledige
schadevergoeding, zal bij annulatie volgend bedrag worden
aangerekend:
a) Bij annulatie >6 maanden vóór aanvang beurs: 50% van de
deelnameprijs;
b) Bij annulatie >3 maanden vóór aanvang beurs: 100% van de
deelnameprijs;
c) Bij annulatie <3 maanden vóór de beurs: 120% van de
deelnameprijs + eventueel reeds bestelde extra diensten zelfs al
zijn deze nog niet gefactureerd.
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 tijdens WE ARE REAL ESTATE, zullen de
kosten voor het aankleden van de lege stand doorgerekend
worden. Het recht op herverhuring geldt enkel voor de
organisator.

Het is
verboden aan de exposant om standen onder eigen naam geheel
of gedeeltelijk onder te verhuren aan bedrijven. Het is de
exposant tevens verboden om de volledige overeenkomst of enige
rechten daaruit aan een derde over te dragen, zonder de
uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
organisator.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Elke exposant dient alle geldende veiligheidsvoorschriften die van
toepassing kunnen zijn, als een professionele exposant nauwgezet
na te leven. De organisator kan tekortkomingen op risico en op
kosten van de exposant laten aanpassen of overgaan tot sluiting
van de stand tot conformiteit aan de veiligheidsvoorschriften
zonder dat de exposant recht heeft op welke schadevergoeding
dan ook.

FACTURATIE, BETALING EN WAARBORG
TOEPASSELIJK RECHT
a) Facturatie
Voor exposanten ingeschreven vóór 1 november 2019: De
organisator factureert het voorschot (50% deelnameprijs) vanaf 1
november 2019. Het saldo wordt gefactureerd vanaf 1 januari
2020. Eventuele extra diensten worden gefactureerd vanaf april
2020.
Voor exposanten ingeschreven vanaf 1 november 2019: De
organisator factureert het volledige bedrag van de deelname
(100% van de deelnameprijs) vanaf 1 november 2019. Eventuele
extra diensten worden gefactureerd vanaf april 2020.
b) Betaling
De exposant verbindt zich er toe de helft van het totaal
verschuldigde bedrag vermeld op ‘de aanvraag tot deelname’ te
vereffenen binnen de 8 dagen na ontvangst van de
voorschotfactuur, en het saldo te vereffenen binnen de 8 dagen
na ontvangst van de saldofactuur. De deelnameprijs wordt
gefactureerd aan het door de exposant opgegeven facturatieadres
op het inschrijvingsformulier. Het uitblijven van gehele of
gedeeltelijke betaling op de vervaldag van een factuur, maakt van
rechtswege opeisbaar zonder dat een ingebrekestelling is vereist,
en brengt onmiddellijk het verval mee van het betalingsuitstel
voor andere diensten of leveringen en maakt alle niet-vervallen
facturen onmiddellijk opeisbaar. Alle kosten die voortvloeien uit
betalingen van of aan een buitenlandse exposant, zoals
bijvoorbeeld de hieraan verbonden bankkosten, zijn ten laste van
de exposant. Vanaf de vervaldag is van rechtswege 15% rente
verschuldigd. In geval van niet betaling op de vervaldag van de
factuur ingevolge nalatigheid of slechte wil zal het factuurbedrag
van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% worden
verhoogd ten titel van conventioneel verhogingsbeding met een
minimum van €50 en een maximum van €1.250. Elke klacht in
verband met een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de
8 dagen na ontvangst ervan, op straffe van niet-ontvankelijkheid.
Behoudens tegenbewijs met geschriften, geldt de factuurdatum
als datum van ontvangst van de factuur. Reactie op een laattijdige
klacht impliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds
onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige
bekentenissen.
Wanneer een klacht wordt erkend, onder partijen of op de
Rechtbank, beperkt de verantwoordelijkheid van de organisator
zich tot de creditering van het gefactureerde bedrag en is elke
schadevergoeding uitgesloten en/of wordt daaraan door de
exposant verzaakt.
ONDERVERHURING EN OVERDRACHT

Uitsluitend Belgisch recht is toepasselijk op de overeenkomst
tussen de organisator en de inschrijver/exposant inzake WE ARE
REAL ESTATE. Elk geschil met betrekking tot de overeenkomst
tussen de organisator en de inschrijver/exposant inzake WE ARE
REAL ESTATE, is exclusief aan de bevoegdheid van de Rechtbanken
van Kortrijk onderworpen.
DIVERSE BEPALINGEN
Bepalingen en richtlijnen zoals in de beurswijzer alsook in eender
welk document opgesteld door de organisator en verspreid aan de
exposanten, maken integraal deel uit van de algemene
voorwaarden van We Are Real Estate bv.
Nietigheid
Nietigheid van een of meerdere artikels van deze overeenkomst
geeft geen aanleiding tot algehele nietigheid van de
overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw
een gebeurlijk nietige bepaling te vervangen door een
gelijkaardige bepaling die het contractuele evenwicht tussen
partijen weerspiegelt.
BEZOEKERSVOORWAARDEN
Door de beurs of het evenement te bezoeken gaat de bezoeker
akkoord met onderstaande bezoekersvoorwaarden.
REGISTRATIE EN TOEGANG
Bezoekers moeten voor de beurs of het evenement een betalend
toegangsticket aankopen via registratie vooraleer ze het beurs- of
evenemententerrein mogen betreden. Dit kan online of ter
plaatse. Indien de bezoeker zich ter plaatse nog dient te
registreren kan dit in sommige gevallen duurder zijn.
Bezoekers ontvangen in de registratie- en ontvangstzone een
badge die ze moeten dragen en die altijd en overal op de beurs en
het evenement zichtbaar moet zijn. Bezoekersbadges zijn niet
overdraagbaar.
De barcode op het toegangsbewijs mag niet gevouwen of
beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien
niet gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend.
Een toegangsbewijs geeft per persoon eenmalig toegang tot de
beurs of het evenement en verliest zijn geldigheid bij het verlaten
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van de beurs, tenzij anders aangegeven op het toegangsbewijs. De
plaats en data inclusief toegangstijden zijn opgenomen op het
toegangsbewijs.
De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
fouten in door de organisator en / of derden aan de bezoeker
gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of
anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.
Het is mogelijk dat, bij grote drukte, een onderdeel van de beurs
of het evenement niet kan worden bezocht. De organisatie is niet
aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling.
De organisator behoudt zich tevens het recht voor om aan wie
dan ook de toegang tot de beurs of het evenement te ontzeggen.
Geen (huis)dieren toegelaten. Blindengeleidehonden en
hulphonden hebben toegang onder begeleiding van hun baasje,
op voorwaarde dat zij een officiële erkenning hebben (paspoort).
Alle vervoersmiddelen op wielen, met uitzondering van
rolstoelgebruikers & kinderbuggy’s, zijn niet toegelaten op de
beurs of het evenement.
Voor het zelfstandig bezoeken van de beurs of het evenement
(zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert WE ARE
REAL ESTATE een minimum adviesleeftijd van 16 jaar.

verder
zodanig te gedragen dat de overige bezoekers en daaraan
gerelateerd verkeer niet worden ver- / gehinderd en dat de
veiligheid van mens en voertuig niet in gevaar wordt gebracht.
De organisator of de uitbater van de parkeerterreinen zijn
gemachtigd voertuigen te (doen) verplaatsen en / of te (doen)
verwijderen indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt
voldaan zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan
worden gesteld.
Tot de verplichting van de organisator of uitbater van de
parkeerterreinen behoort niet de bewaking van het voertuig. De
organisator aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor
diefstal, beschadiging en / of het verloren gaan van eigendommen
en bezittingen van de bezoeker in relatie tot het gebruik van de
parkeervoorzieningen van de organisator. Onder bezoekers wordt
mede verstaan iedere andere inzittende van het voertuig.
De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die door hem en zijn
voertuig is veroorzaakt. Schade aan de parkeervoorzieningen, met
inbegrip van de daarbij horende installaties / apparatuur, komt
voor rekening van de bezoeker.
SCHADE, GEDRAGINGEN EN EIGENDOMMEN

VEILIGHEID
Het is ten strengste verboden voor de bezoeker zich in technische
ruimtes te begeven waar is aangegeven dat de ruimtes alleen voor
personeel toegankelijk zijn.
Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is
verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan.
Overdreven alcoholgebruik en duidelijk zichtbare intoxicatie van
de bezoeker kan leiden tot het gedwongen verlaten van de beurs
of het evenement.
Om de publieke veiligheid te garanderen behoudt de organisator
zich het recht voor bezoekers te fouilleren.
De aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde te worden
opgevolgd. De organisatie en hun derden zijn gerechtigd om
bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde
bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te
verwijderen van het beurs- of evenemententerrein. In een
dergelijk geval heeft de bezoekers geen recht op
schadevergoeding.
PARKEREN
Parkeren voor een bezoek aan de beurs of het evenement is
uitsluitend toegestaan in de op daarvoor opengestelde
parkeervoorzieningen, en tijdens de aangegeven openingsuren.
In de parkeervoorzieningen geldt een regulier dagtarief dat door
de organisatie in rekening zal gebracht worden bij aankomst.
Parkeerplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het
parkeren van personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale
lengte van 4,80 meter. Het is niet toegestaan aanhangwagens,
caravans, bestelwagens, vrachtwagens en mobilhomes op de
parkeerterreinen te parkeren.
De geparkeerde of de te parkeren voertuigen dienen te voldoen
aan de op de openbare weg geldende wet- en regelgeving voor
voertuigen. De Wegcode en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens zijn derhalve ook van toepassing op de
parkeerterreinen.
De bezoeker dient het voertuig te parkeren op de aangegeven of
aangeduide plaatsen en binnen de aangebrachte belijning en zich

Goederen bevinden zich op de beurs of het evenement op eigen
rekening en risico.
De organisator en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor
schade, ontstaan ten gevolge van beschadiging of verlies van
goederen, noch voor persoonlijke schade of letsels, uit welke
oorzaak ook ontstaan.
De bezoeker betreedt de beurs of het evenement en neemt deel
aan activiteiten op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn
verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
De organisatie staat de bezoeker niet toe om op de beurs aan
verkoop te doen, klanten te werven of promotiemateriaal te
verdelen.
Bezoekers op de beurs of het evenement moeten zich houden aan
de geldende normen voor openbare orde en moraal, de Belgische
wet en regelgeving en de geldende fatsoensregels, rekening
houdende dat de beurs of het evenement zich niet in de openbare
ruimte bevindt.
Op het beurs- of evenemententerrein is het verplicht voor alle
personen een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel
te dragen.
Het is verplicht papier, afval en sigarettenpeuken weg te werpen
in de daartoe bestemde afvalbakken / containers.
Er mag binnen in een gebouw niet gerookt worden. Buiten roken
is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken.
FOTOGRAFEREN EN FILMEN
Bezoekers gaan ermee akkoord dat ze mogelijk gefotografeerd,
gefilmd of geïnterviewd worden voor promotionele doeleinden
(Bijvoorbeeld uitzendingen op radio of tv, publicatie in brochures,
publicatie in commerciële documenten, persfoto’s, …)
Er mag door de bezoeker enkel foto’s of opnames gemaakt
worden als ze van de organisator vooraf schriftelijke goedkeuring
hebben.
Publicatie van beeld- en of geluidsmateriaal is verboden, tenzij
vooraf schriftelijke toestemming van de organisator.
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