ALGEMENE STANDHOUDER- EN EXPOSANTENVOORWAARDEN 2XPO B.V.
Artikel 1: Algemeen
1. In deze algemene standhouder– en
exposantenvoorwaarden 2XPO B.V.
(hierna te noemen: de Algemene
Voorwaarden) hebben
onderstaande termen de
navolgende betekenis:
• Aanbieding(en): vrijblijvend
schriftelijk aanbod, waaronder
begrepen opties en offertes, van
2XPO aan Exposant.
• Evenement: een beurs,
evenement, etc. georganiseerd door
2XPO.
• Exposant: een deelnemer aan een
Evenement.
• Gebrek(en): een aan 2XPO toe te
rekenen mankement of defect aan
een verhuurde zaak, dat reeds voor
de levering door 2XPO aan
Exposant aanwezig was en/of
waarvan de oorzaak vóór de
levering aan Exposant ligt waardoor
de verhuurde zaak niet het
huurgenot kan verschaffen dat
Exposant bij het aangaan van de
Overeenkomst redelijkerwijs mocht
verwachten.
• 2XPO: de organisator van het
Evenement zijnde 2XPO B.V.
waarmee Exposant een
Overeenkomst sluit ten behoeve
van zijn deelname aan het
Evenement.
• Overeenkomst(en): de tussen
2XPO en Exposant tot stand
gekomen
Deelnameovereenkomst(en),
ongeacht de vorm, met betrekking
tot de deelname van Exposant aan
het Evenement.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden maken
onlosmakelijk deel uit van en zijn
van toepassing op alle
Aanbiedingen en op (de)
Overeenkomst(en) en andere
afspraken tussen Exposant en
2XPO.
2. Algemene voorwaarden van
Exposant zijn niet van toepassing
op Aanbiedingen, de Overeenkomst
en andere afspraken tussen
Exposant en 2XPO.
3. Er kan alleen schriftelijk worden
afgeweken van hetgeen tussen
Exposant en 2XPO is
overeengekomen. Een schriftelijke
afwijking is enkel rechtsgeldig na de
aantoonbare goedkeuring van zowel
Exposant als 2XPO.
4. Indien er ten behoeve van Exposant
een vertaling wordt gemaakt van de
Algemene Voorwaarden en er
bestaat, ongeacht de reden, verschil
tussen het bepaalde in deze
Nederlandstalige versie van de
Algemene Voorwaarden en de
vertaling van de Algemene
Voorwaarden, dan prevaleert het
bepaalde in deze Nederlandstalige
versie van de Algemene
Voorwaarden.
5. 2XPO heeft het recht de Algemene
Voorwaarden tussentijds te wijzigen.
Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend,
ook gedurende een in de
Aanbieding gestelde termijn voor
aanvaarding. Indien een Aanbieding
een termijn voor aanvaarding bevat
dan houdt dit in dat de vrijblijvende

Aanbieding na het verstrijken van
die termijn komt te vervallen.
Artikel 4: Totstandkoming van de
Overeenkomst en plaatsen orders
1. Een Overeenkomst komt slechts tot
stand indien en nadat 2XPO een
inschrijving van Exposant middels
een (elektronische) bevestiging
heeft bevestigd, dan wel indien en
zodra een inschrijfbevestiging aan
Exposant is overhandigd, dan wel
doordat 2XPO na ontvangst van een
inschrijving van Exposant aanvangt
met de feitelijke uitvoering daarvan.
2. De inhoud en de omvang van de
verplichtingen en afspraken tussen
Exposant en 2XPO worden bepaald
door de deelnameovereenkomst en
de bevestiging die samen de
Overeenkomst vormen en de
Algemene Voorwaarden tezamen.
3. 2XPO heeft het recht een
inschrijving en/of eventuele order
zonder opgave van redenen te
weigeren en/of te annuleren zonder
tot enige (schade)vergoeding jegens
Exposant gehouden te zijn.
4. Een order ten behoeve van de
inhuur van facilitaire zaken en/of het
afnemen van diensten ten behoeve
van het Evenement wordt door
Exposant rechtstreeks geplaatst bij
de locatie waar het Evenement
plaatsvindt. De voorwaarden van de
betreffende locatie zijn van
toepassing op de bestelling en
levering van zaken en diensten aan
Exposant, ook indien de zaken en
diensten door Exposant via 2XPO
zijn aangevraagd.
Artikel 5: Looptijd Overeenkomst
1. De Overeenkomst vangt aan en
eindigt op de data en tijdstippen
zoals vermeld in de Overeenkomst.
2. Hoewel de opgegeven
leveringstermijnen zoveel mogelijk
door 2XPO in acht worden
genomen, zijn dit slechts
benaderingen en binden deze 2XPO
niet. De opgegeven
leveringstermijnen van 2XPO zijn
nimmer te beschouwen als fatale
termijn.
Artikel 6: Annulering van de
Overeenkomst en wijzigingen ten
behoeve van het Evenement
1. 2XPO heeft het recht om de
Overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen (te annuleren).
In deze situatie zal 2XPO de reeds
van Exposant ontvangen betalingen
uit hoofde van de Overeenkomst
restitueren, tenzij de reden van
opzegging gelegen is in een
handelen en/of nalaten van
Exposant.
2. Indien Exposant de Overeenkomst
tussentijds door opzegging
(annulering) beëindigt, is hij,
ongeacht de reden van opzegging,
een annuleringsvergoeding aan
2XPO verschuldigd. De hoogte van
de annuleringsvergoeding is
afhankelijk van de periode gelegen
tussen het moment waarop de
opzegging 2XPO bereikt en de
aanvang van het Evenement. Indien
de periode tussen de ontvangst van
de opzegging en de aanvang van
het Evenement:
- langer is dan of gelijk is aan vier
maanden voor aanvang van het
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Evenement, is de
annuleringsvergoeding gelijk aan
50% van de door Exposant aan
2XPO verschuldigde kosten ten
behoeve van het Evenement;
- korter is dan vier maanden maar
langer is dan of gelijk is aan twee
maanden voor aanvang van het
Evenement, is de
annuleringsvergoeding gelijk aan
75% van de door Exposant aan
2XPO verschuldigde kosten ten
behoeve van het Evenement;
- korter is dan twee maanden voor
aanvang van het Evenement, is de
annuleringsvergoeding gelijk aan
100% van de door Exposant aan
2XPO verschuldigde kosten ten
behoeve van het Evenement.
3. 2XPO verstrekt, indien van
toepassing, aan Exposant een
factuur voor de verschuldigde
annuleringsvergoeding.
4. Exposant heeft als gevolg van het
bepaalde in lid 1 van onderhavig
artikel geen recht op ontbinding van
de Overeenkomst, opzegging van
de Overeenkomst en/of
schadevergoeding.
Artikel 7: Prijzen, betaling en nietnakoming
1. De door 2XPO aan Exposant
verstrekte prijzen zijn vrijblijvend en
gelden onder voorbehoud van
wijzigingen.
2. Indien tariefswijzigingen en/of
andere prijsontwikkelingen daar
naar het oordeel van 2XPO
aanleiding toe geven, is 2XPO
bevoegd om overeengekomen
prijzen eenzijdig te verhogen. De
aangepaste tarieven worden
doorgevoerd in de Overeenkomst
en/of verwerkt op de factuur.
3. De door 2XPO gehanteerde prijzen
worden, tenzij anders staat vermeld,
weergegeven exclusief
omzetbelasting.
4. De door Exposant verschuldigde
prijs, omzetbelasting en eventuele
andere kosten of toeslagen worden
in de Overeenkomst en/of op de
factuur vermeld.
5. Exposant stemt door zijn inschrijving
en/of het plaatsen van zijn order in
met betaling na ontvangst van een
factuur.
6. De betaling van de op basis van de
Overeenkomst verschuldigde
bedragen dient, tenzij anders
overeengekomen middels de
Overeenkomst te geschieden in
twee termijnen:

a. 25% van de totale kosten binnen 14
dagen na datering van de
(voorschot)factuur;
b. het restant van de door Exposant
verschuldigde kosten op basis van
de Overeenkomst binnen 14 dagen
na datum van de (elektronische)
(inschrijf)bevestiging. Indien de
hiervoor bedoelde bevestiging is
gedateerd binnen 14 dagen voor
aanvang van de eerste opbouw dag
ten behoeve van het Evenement
dienen de verschuldigde kosten per
ommegaande, doch uiterlijk voor
aanvang van de eerste opbouw
dag, volledig door 2XPO te zijn
ontvangen.
7. 2XPO is gerechtigd de toewijzing
van standruimte aan Exposant op
basis van de Overeenkomst per het
moment dat Exposant in verzuim is
in te trekken indien Exposant de
door hem verschuldigde bedragen
niet binnen de daarvoor gestelde
termijn aan 2XPO heeft voldaan.
Voorgaande is onverminderd het
recht van 2XPO op betaling door
Exposant van het volledig door
Exposant aan 2XPO verschuldigde
bedrag op basis van de
Overeenkomst vermeerderd met de
kosten ten behoeve van de
herinrichting van de standruimte.
Restitutie van reeds door Exposant
betaalde bedragen of kwijtschelding
van de door Exposant (nog) te
betalen bedragen kan door
Exposant in een voorkomend geval
niet gevorderd worden.
8. Alle kosten die gepaard gaan met
de inrichting van de stand en de
deelname van Exposant aan het
Evenement komen volledig voor
rekening van Exposant, tenzij in de
Overeenkomst anders is
overeengekomen.
9. Indien de situatie daar naar het
oordeel van 2XPO om vraagt, is
2XPO gerechtig aan Exposant een
(aanvullend) voorschot in rekening
te brengen.
10. 2XPO en aan haar gelieerde
entiteiten hebben het recht om
eventuele vorderingen op Exposant,
ongeacht uit welke hoofde, te
verrekenen met het in lid 6 en/of lid
9 van onderhavig artikel bedoelde
voorschot en/of de op basis van de
Overeenkomst door 2XPO van
Exposant ontvangen bedragen.
11. Exposant heeft niet het recht
betalingen aan 2XPO op te schorten
en/of te verrekenen. Alle
(betaal)termijnen voor Exposant zijn
fatale termijnen, zodat Exposant van
rechtswege in verzuim is door het
verstrijken daarvan. Over de termijn
dat Exposant in verzuim is, is
Exposant een rente van 1% per
maand verschuldigd, waarbij een
deel van een maand als een gehele
maand geldt.
12. De buitengerechtelijke
incassokosten komen voor rekening
van Exposant. Deze worden
vastgesteld conform de Wet
normering buitengerechtelijke
incassokosten en het bijbehorende
Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
13. Indien Exposant één of meer van
zijn verplichtingen jegens 2XPO niet
nakomt, (voorlopige) surséance van
betaling aanvraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, zijn

bedrijf stillegt of liquideert of op
Exposant de Wet schuldsanering
natuurlijke personen van toepassing
wordt verklaard, zijn alle
vorderingen van 2XPO op Exposant
direct opeisbaar en heeft 2XPO het
recht haar contractuele
verplichtingen op te schorten en/of
de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden en/of Exposant
per direct van het Evenement te
verwijderen en/of niet meer toe te
laten tot de locatie waar het
Evenement plaatsvindt. 2XPO is in
een voorkomend geval geen
(schade)vergoeding aan Exposant
verschuldigd. De hiervoor bedoelde
ontbinding laat het recht van 2XPO
op schadevergoeding onverlet en
deze schadevergoeding is in
voornoemd geval tenminste gelijk
aan het door Exposant aan 2XPO
verschuldigde bedrag op basis van
de Overeenkomst.. Indien zich in
een voorkomend geval goederen
van Exposant op de locatie waar het
Evenement plaatsvindt bevinden,
heeft 2XPO het recht om zonder
gerechtelijke tussenkomst die
betreffende goederen van Exposant
onder zich te houden en/of de
betreffende goederen van het
Evenement weg te nemen en voor
rekening en risico van Exposant
elders op te slaan ter zekerheid van
de nakoming door Exposant jegens
2XPO van zijn verplichtingen op
basis van de Overeenkomst.
Artikel 8: Te exposeren goederen en
diensten
1. Tijdens het Evenement mag
Exposant de goederen en/of
diensten tentoonstellen zoals
goedgekeurd en omschreven in de
Overeenkomst.
2. 2XPO heeft, zonder in dat kader tot
enige schadevergoeding of andere
vorm van compensatie jegens
Exposant verplicht te zijn, het recht
de onderstaande goederen en/of
diensten van Exposant te weigeren,
respectievelijk van het Evenement
te (doen) verwijderen:
a. goederen en diensten die zij op
grond van de omschrijving in de
Overeenkomst niet toelaatbaar
achten; of
b. goederen en diensten, die niet zijn
vermeld in de Overeenkomst; of
c. goederen en diensten die naar haar
oordeel in strijd zijn of zouden
kunnen zijn met de wet, de goede
zeden, de openbare orde of een
ordelijk verloop van het Evenement
kunnen belemmeren; of
d. goederen en diensten die in strijd
zijn met enige bepaling van de
Algemene Voorwaarden, de
Overeenkomst of in strijd zijn met op
de locatie waar het Evenement
plaatsvindt gehanteerde
voorwaarden.
3. De goederen en diensten genoemd
in lid 1 van onderhavig artikel
kunnen worden tentoongesteld door
de in de Overeenkomst genoemde
onderneming, instelling of
organisatie.
4. Beschermde in- en uitheemse
zoogdieren, vogels en schildpadden
kunnen worden tentoongesteld
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indien door het Ministerie van Landbouw en Visserij een vergunning
wordt afgegeven aan Exposant,
krachtens artikel 3 van de wet op de
dierenbescherming. Deze
vergunning dient door Exposant
aangevraagd te worden en een
kopie van de vergunning dient
tenminste 3 weken vóór aanvang
van het Evenement in het bezit van
2XPO te zijn.
Artikel 9: Standruimte
1. De locatie waar het Evenement
plaatsvindt is beschikbaar voor het
opbouwen en inrichten van de
stands, alsmede het binnenbrengen
van goederen gedurende een in de
Overeenkomst genoemde periode.
Buiten deze periode zijn
werkzaamheden aan de stands,
alsmede het binnenbrengen van
goederen niet toegestaan.
2. Indien Exposant 48 uur vóór het
tijdstip waarop het Evenement voor
het bezoek wordt opengesteld niet
over de hem toegewezen
standruimte heeft beschikt, of indien
op een eerder tijdstip vaststaat dat
Exposant niet over de hem
toegewezen ruimte zal beschikken
en/of Exposant niet of niet tijdig aan
zijn betalingsverplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst
heeft voldaan, kan door 2XPO
zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling over deze ruimte
worden beschikt, zonder dat zij
gehouden is reeds ontvangen
betalingen van Exposant te
restitueren en zonder dat daardoor
de verplichting van Exposant vervalt
om (het restant van) het
verschuldigde bedrag op basis van
de Overeenkomst aan 2XPO te
voldoen. Exposant heeft als gevolg
van het bepaalde in onderhavig
artikellid geen recht op ontbinding of
opzegging van de Overeenkomst
en/of schadevergoeding.
3. Exposant is gehouden binnen de
daarvoor gestelde termijn de door
hem gebruikte stand te demonteren
en deze in de staat waarin hij de
door hem gebruikte stand en andere
goederen door hem gebruikt ten
behoeve van het Evenement bij
aanvang van de opbouw heeft
aanvaard, te weten in goede staat,
geheel ontruimd en (bezem)schoon,
op te leveren met inachtneming van
hetgeen daarover (aanvullend) door
2XPO is verzocht. Indien de
standbouw is inbegrepen in de
kosten ten behoeve van deelname
door Exposant aan het Evenement,
is Exposant niet gehouden de door
hem gebruikte stand te demonteren.
4. Achtergebleven goederen van
Exposant, waaronder begrepen
afval, worden voor rekening en
risico van Exposant verwijderd.
Artikel 10: Inrichting standruimte en
deelname Evenement
1. 2XPO kan dwingende
aanwijzingen geven aan Exposant
ten behoeve van de deelname
door Exposant aan het
Evenement. Exposant is
gehouden de door 2XPO
verstrekte voorschriften en
richtlijnen en eventueel
voorafgaand aan, tijdens de op-

2.

3.

4.

5.

en/of afbouw van of tijdens het
Evenement door 2XPO te geven
aanwijzingen ten aanzien van
stand op- en afbouw en inrichting
en overige toepasselijke
voorschriften nauwkeuring op te
volgen.
Aanwijzingen en voorschriften van
bevoegde autoriteiten en van de
locatie waar het Evenement
plaatsvindt met betrekking tot de
deelname van Exposant aan het
Evenement dienen door Exposant
strikt opgevolgd te worden.
Een ontwerp van de stand in de
vorm van een duidelijke tekening
op schaal in duplo, of aan de hand
van een maquette, vergezeld van
een tekening op schaal in
enkelvoud, dient tijdig na de
toewijzing van de standruimte
door Exposant bij 2XPO te worden
ingediend.
Indien Exposant niet of niet tijdig
de door of namens 2XPO, een
bevoegde autoriteit of door de
locatie waar het Evenement
plaatsvindt gestelde voorschriften
voldoet, kunnen door 2XPO voor
rekening en risico van Exposant
de betreffende noodzakelijke
voorzieningen worden getroffen.
Indien Exposant, zijn personeel of
andere personen die op welke
wijze ook voor Exposant of in zijn
opdracht werkzaam zijn, in de
locatie waar het Evenement
plaatsvindt gebruik maakt/maken
van water, komen de gevolgen
van een eventuele legionella
besmetting of soortgelijke
besmetting voor rekening en risico
van Exposant. Exposant, en de
hiervoor bedoelde groep mensen
die vallen onder de
verantwoordelijkheid van
Exposant, dient uitsluitend water
uit het leidingstelsel van de locatie
waar het Evenement plaatsvindt te
betrekken en de aanwijzingen van
personeel van de betreffende
locatie in dit kader strikt op te
volgen. Het is Exposant expliciet
verboden water te gebruiken en te
exposeren met een temperatuur
hoger dan 20 graden Celcius.
Whirlpools mogen enkel droog
worden geëxposeerd. Ingeval van
watergebruik bij de stand van
Exposant dient voortdurende
controle uitgevoerd te worden van
met name de temperatuur van het
water en Exposant dient door
middel van een goed
functionerende thermometer op
eerste verzoek aan te kunnen
tonen dat hij voldoet aan de
gestelde eisen en voorschriften en
dat de temperatuur van het water
niet hoger is dan 20 graden
Celcius. Bij een overschrijding van
de hiervoor genoemde
watertemperatuur dient het
systeem of het met water te
exposeren product onmiddellijk te
worden stilgelegd en geledigd
voor rekening en risico van
Exposant zonder dat Exposant in
dit kader recht heeft op enige
(schade)vergoeding. De door

6.

7.

8.

Exposant te exposeren systemen
waarin water wordt toegepast
en/of gebruikt dienen voor
aanvang van de opbouw van het
Evenement gereinigd en
gedesinfecteerd te zijn en
Exposant bevestigt dit
voorafgaand aan de opbouw
schriftelijk aan 2XPO. Exposant
dient op eerste verzoek zijn
medewerking te verlenen aan
tests, bemonsteringen en
keuringen door 2XPO en/of
officiële instanties. De kosten van
de hiervoor bedoelde tests,
bemonsteringen en keuringen
komen volledig voor rekening van
Exposant. Het is Exposant
verboden ten behoeve van
deelname aan het Evenement
luchtbevochtigers, verdampers
e.d. te gebruiken. Het niet naleven
van de hiervoor vermelde
verplichtingen door Exposant of
door officiële instanties of 2XPO
alsnog opgelegde bepalingen kan,
zonder dat Exposant recht heeft
op enige (schade)vergoeding,
onmiddellijke uitsluiting van
(verdere) deelname aan het
Evenement voor Exposant tot
gevolg hebben. Exposant is er
mee bekend en stemt er mee in
dat toekomstige bepalingen met
betrekking tot gebruik van water
op het Evenement bindend zijn en
geen reden zijn voor kosteloze
annulering door Exposant van zijn
deelname aan het Evenement.
2XPO kan op basis van de
hiervoor bedoelde toekomstige
bepalingen en om naar haar
oordeel gewichtige redenen
besluiten dat bepaalde groepen
exposanten alsnog niet tot het
Evenement worden toegelaten.
Indien dit in een voorkomend
geval heeft Exposant betreft, heeft
Exposant geen recht op enige
(schade)vergoeding.
Alle door 2XPO, door haar
ingeschakelde derden of via de
locatie waar het Evenement
plaatsvindt door Exposant
ingehuurde of gebruikte goederen
en diensten dienen door Exposant
te worden gebruikt
overeenkomstig de daartoe
gegeven aanwijzingen.
Vermissingen van en schade aan
de door Exposant ingehuurde of
gebruikte goederen komen voor
rekening en risico van Exposant.
2XPO, personeel van de locatie
waar het Evenement plaatsvindt,
leveranciers en officiële instanties
hebben te allen tijde het recht de
locatie waar het Evenement
plaatsvindt te bezoeken en/of te
betreden en de aan Exposant in
gebruik gegeven zaken te doen
controleren.
Exposant dient zijn stand tijdens
het Evenement in goede staat en
schoon te houden. Vuilnis en
overig afval veroorzaakt door
Exposant of aanwezig in of rond
zijn stand dient direct door
Exposant te worden afgevoerd
(eventueel tegen betaling via de
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

faciliteiten die beschikbaar zijn op
de locatie waar het Evenement
plaatsvindt).
De kwaliteit, look en inrichting van
de stand door Exposant dient aan
esthetische, praktische en
wettelijke eisen te voldoen
zodanig dat de kwaliteit van het
Evenement, naar het oordeel van
2XPO, niet geschaad wordt en
andere deelnemers daar geen
hinder van ondervinden.
Exposant is verplicht zijn
(bedrijfs)naam duidelijk aan of in
zijn standruimte te vermelden.
2XPO behoudt zich het recht voor
in de locatie waar het Evenement
plaatsvindt beeld- en/of
geluidsopnamen te (laten) maken
onder meer van de personen en/of
de stands tijdens het Evenement.
2XPO is gerechtigd deze
opnamen te (laten) gebruiken en
te publiceren onder meer voor
promotionele doeleinden, zonder
hiervoor een vergoeding
verschuldigd te zijn aan Exposant
en/of aan de op de geluids- en/of
beeldopnamen opgenomen en/of
afgebeelde personen.
Fotorechten omtrent het Evenement
inclusief de door 2XPO verhuurde
standruimten liggen volledig en
uitsluitend bij 2XPO. De naam van
het Evenement is een door 2XPO
geregistreerd handelsmerk. Het is
Exposant alleen toegestaan gebruik
te maken van dit handelsmerk ter
aanduiding van zijn hoedanigheid
als deelnemer aan het Evenement
gedurende een kalendermaand
direct voorafgaand aan het
Evenement. 2XPO heeft het recht
met betrekking tot het Evenement
de namen van en/of door
Exposant(en) te leveren
goederen/producten te gebruiken in
publicaties etc. ten behoeve van het
Evenement.
Het door Exposant behaalde
zakelijke resultaat voortvloeiend uit
zijn deelname aan het Evenement
en/of het minder dan verwacht
aantal en/of soort bezoekers en/of
andere deelnemers en/of de door
Exposant geleverde prestaties ten
behoeve van het Evenement geeft
Exposant niet het recht de
verschuldigde deelnamekosten niet
of slechts gedeeltelijk te betalen en
geeft Exposant geen recht op enige
(schade)vergoeding.
2XPO is niet aansprakelijk voor
afwijking in enige maatvoering.
De hoogte van de
standbouwwanden dient 250cm te
zijn. Hogere standbouw zoals
torens, objecten en wanden
dienen minimaal 1 meter van de
scheiding van de naastgelegen
stand verwijderd te zijn.

Artikel 11: Expliciete schriftelijke
toestemming vereist voor Exposant
1. Het is Exposant ZONDER
VOORAFGAANDE
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
van of namens 2XPO NIET
toegestaan:
a. goederen en diensten tentoon te

stellen, aan te bieden, of daarvoor
reclame te maken, die in de
Overeenkomst niet met name zijn
genoemd;
b. goederen te verkopen tegen afgifte
van het gekochte of op enigerlei
wijze geld in ontvangst te nemen
voor verkochte of ten verkoop
aangeboden goederen
respectievelijk bewezen diensten;
c. op de door hem ingenomen stand
platforms of andere verhogingen op
te richten, afgescheiden ruimten,
zoals kantoren, daarop aan te
brengen of deze te voorzien van
plafonds of andere afdekkingen;
d. tentoongestelde goederen en/of
reclamemiddelen van welke aard
ook, buiten of boven de toegewezen
standruimte te plaatsen of aan te
brengen;
e. gebruik te maken van de wanden
van aangrenzende stands;
f. dranken en etenswaren binnen de
locatie waar het Evenement
plaatsvindt te brengen of in voorraad
te houden, dranken of etenswaren te
verkopen of te verstrekken voor
consumptie ter plaatse met
uitzondering van dranken en
etenswaren betrokken van de
daarvoor ingerichte stands tijdens
het Evenement of door 2XPO
aangestelde cateraars;
g. beelden te projecteren, geluid door
middel van luidsprekers te
versterken, muziek ten gehore te
brengen en/of geluid te
veroorzaken, alles voor zover dit
hinder kan opleveren, alsmede
televisietoestellen of bewegende
goederen te plaatsen anders dan
genoemd in de Overeenkomst;
h. loterijen te houden, prijsvragen uit te
schrijven en zogenaamd ‘standwerk’ te verrichten, alsmede
reclame te maken voor goederen en
diensten die niet tot het Evenement
zijn toegelaten, respectievelijk voor
ondernemingen of instellingen die
geen standruimte op het Evenement
hebben;
i. enquêtes onder bezoekers en
deelnemers aan het Evenement te
houden of te doen houden binnen
de locatie waar het Evenement
plaatsvindt daaronder begrepen het
parkeer- en buitenterrein;
j. beeld- en/of geluidsopnamen te
(laten) maken van andere objecten
dan de eigen stand;
k. te overnachten in het gebouw of op
de locatie waar het Evenement
plaatsvindt, daaronder begrepen het
parkeer- en/of buitenterrein.
l. auto’s, andere voertuigen of andere
objecten van dien aard te plaatsen in
de locatie waar het Evenement
plaatsvindt.
Artikel 12: Verbodsbepalingen
1. Het is de deelnemer NIET
TOEGESTAAN, en wanneer naar het
oordeel van 2XPO sprake is van
tenminste een van onderstaande
situaties kan Exposant verzocht
worden het Evenement te verlaten
en/of de betreffende goederen te
verwijderen zonder dat Exposant in

een voorkomend geval gerechtigd is
tot enige (schade)vergoeding, om:
a. de door hem ingenomen standruimte
geheel of gedeeltelijk aan derden te
verhuren of aan een derde in
gebruik te geven, of met een andere
deelnemer te ruilen en/of de hem
toegewezen standruimte voor een
ander doel te gebruiken dan
waarvoor hij deze heeft gehuurd;
b. activiteiten te ontplooien, waardoor
naar het oordeel van 2XPO schade
wordt veroorzaakt of afbreuk wordt
gedaan aan het Evenement, ook als
deze activiteiten niet gericht zijn
tegen het Evenement als zodanig,
doch zich richten tegen één of meer
andere deelnemers of groepen
daarvan; een en ander voor zover
deze activiteiten niet kunnen worden
aangemerkt als gebruikelijk in
onderlinge
concurrentieverhoudingen;
c. de bezoeker voor het bijwonen van
demonstraties ten behoeve van het
Evenement om entreegelden, een
vergoeding of een prestatie van
enigerlei aard te vorderen of te
verzoeken;
d. goederen die door onaangename
reuk of op andere wijze hinderen
aanwezig te hebben of hinderlijk
geluidgevende of licht uitstralende
toestellen in werking te stellen;
e. veranderingen aan de locatie waar
het Evenement plaatsvindt,
daaronder begrepen het parkeeren/of buitenterrein, aan te brengen
en onder meer in en/of op vloeren,
muren, plafonds, kolommen en
dergelijke te plakken, hakken,
breken, boren en/of spijkeren of deze
anderszins te beschadigen;
f. licht ontvlambare, bijtende of
ontplofbare stoffen, gassen en
gevaarlijke goederen, waaronder
stralingsgevaarlijke goederen binnen
de locatie waar het Evenement
plaatsvindt, daaronder begrepen het
parkeer- en/of buitenterrein,
aanwezig te hebben en/of open vuur
te branden;
g. biljetten of ander reclamemateriaal
in of buiten de door hem ingenomen
stand aan te brengen aan
kolommen, wanden, muren,
plafonds, draagspanten en
dergelijke;
h. in en rondom de locatie waar het
Evenement plaatsvindt daaronder
begrepen het parkeer- en
buitenterrein te flyeren, te samplen
of op andere manieren reclame te
maken dan wel de aandacht voor
zijn bedrijf, de bedrijfsactiviteiten of
zijn producten te trekken, elders dan
op zijn stand;
i. reclamemateriaal te verspreiden dat
niet of niet direct betrekking heeft op
door hem tentoongestelde en tot het
Evenement toegelaten goederen en
diensten, alsmede reclamemateriaal
uit te reiken van welke aard ook, dat
naar het oordeel van 2XPO overlast
of schade kan veroorzaken;
j. naam- of merkaanduidingen en
dergelijke te plaatsen of te gebruiken,
die misleidend of hinderlijk kunnen
zijn voor andere deelnemers,
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respectievelijk voor bezoekers van
het Evenement, of van goederen of
diensten waarvoor niet is
ingeschreven;
k. goederen te exposeren
respectievelijk tijdens het
Evenement reclame te maken voor
goederen met merkaanduidingen op
de goederen zelf of op de
verpakking ervan, welke
merkaanduidingen de indruk
wekken dat die goederen op de
Nederlandse markt worden gebracht
onder een andere naam dan een
merk dat, naar het oordeel van
2XPO, de oudste
merkenbekendheid geniet;
l. naar het oordeel van 2XPO niet
toegestane objecten en/of goederen
aanwezig te hebben of naar het
oordeel van 2XPO niet toegestane
diensten aan te bieden in de locatie
waar het Evenement plaatsvindt;
m. zodanig gebruik te maken van zijn
stand of handelingen te verrichten of
zich als zodanig gedragen dat, naar
het oordeel van 2XPO, daardoor op
storende wijze muziek, reuk, gedrag,
geraas, belemmering van toegang,
lichtval of uitzicht, dan wel hinder,
gevaar of schade kan ontstaan of
een situatie wordt geschapen die
gelijk is aan het voeren van
oneerlijke concurrentie en/of ten
koste gaat van de goede naam en
faam van het Evenement of in strijd
is met maatschappelijk
aanvaardbare normen.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Exposant is aansprakelijk voor alle
door 2XPO geleden of te lijden
schade ontstaan aan of in verband
met de door Exposant gebruikte
zaken of door of in verband met de
door Exposant afgenomen diensten
ten behoeve van het Evenement en
voor alle andere door 2XPO
geleden of te lijden schade in
verband met of door de
aanwezigheid van Exposant in de
locatie waar het Evenement
plaatsvindt daaronder begrepen het
parkeer- en/of buitenterrein en/of
door de aanwezigheid van Exposant
op het Evenement.
2. 2XPO is niet aansprakelijk voor
schade van welke aard dan ook die
Exposant, of een derde, in verband
met het Evenement of in verband
met de door 2XPO in gebruik
gegeven zaken en/of bij 2XPO
afgenomen diensten lijdt, tenzij deze
schade een gevolg is van één of
meer Gebrek(en) die 2XPO bij
aanvang van de Overeenkomst
kende of behoorde te kennen.
3. In geval van aansprakelijkheid van
2XPO is deze te allen tijde beperkt
tot vergoeding van directe schade
en is nimmer hoger dan het bedrag
dat in het desbetreffende geval
onder de
aansprakelijkheidsverzekering van
2XPO wordt uitgekeerd. 2XPO is in
geen geval aansprakelijk voor
gevolgschade zoals winstderving.
4. Exposant verbindt zich (een)
adequate verzekering(en) af te
sluiten die alle onzekere voorvallen
dekt die zich in verband met de
deelname van Exposant aan het
Evenement kunnen voordoen

5.

6.

rekening houdend met de specifieke
risico’s gerelateerd aan de
deelname van Exposant en waarvan
de schade voor rekening en risico
van Exposant komt. Exposant
verbindt zich de voor deze
verzekering te betalen premies tijdig
en volledig te voldoen en verstrekt
op eerste verzoek van 2XPO een
kopie van de
verzekeringspolis(sen), de
bijbehorende polisvoorwaarden en
het bewijs van premiebetaling.
Exposant vrijwaart 2XPO voor
aanspraken van derden die verband
houden met de deelname van
Exposant aan het Evenement.
Exposant is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het handelen van
personeel van Exposant en derden
die in opdracht van Exposant
werkzaamheden in, in verband met
of rondom de stand van Exposant
verrichten ten behoeve van de
deelname van Exposant aan het
Evenement.

Artikel 14: Overmacht
1. 2XPO is niet gehouden tot
nakoming van zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst
en/of voortvloeiend uit andere
afspraken met Exposant indien hij
daartoe als gevolg van overmacht
verhinderd wordt. 2XPO is in een
dergelijk geval tevens niet tot enige
(schade)vergoeding jegens
Exposant gehouden.
2. Onder overmacht aan de zijde van
2XPO wordt verstaan iedere
omstandigheid die buiten de directe
invloedssfeer van 2XPO ligt en die
de normale uitvoering van de
verplichtingen verhindert of
bemoeilijkt, zoals onder meer:
staking, (beperkende of
verbiedende) overheidsmaatregelen
die het Evenement (op wat voor
manier dan ook) raken, de niet
(tijdige of volledige) nakoming door
derden, etc.
Artikel 15: Conversie
1. Indien een artikel of een gedeelte
van een artikel van de Algemene
Voorwaarden wordt vernietigd of
nietig blijkt te zijn blijven de
Algemene Voorwaarden voor het
overige in stand.
Artikel 16: Toepasselijk recht en
forumkeuze
1. De Overeenkomst(en) en overige
afspraken tussen 2XPO en
Exposant worden beheerst door
Nederlands recht.
2. Tenzij dwingend rechtelijk een
andere rechter bevoegd is, is
uitsluitend de bevoegde rechter in
het arrondissement Oost-Brabant
bevoegd over geschillen tussen
partijen te oordelen. 2XPO heeft het
recht Exposant te dagvaarden voor
de rechter die zonder voormelde
forumkeuze (mede) bevoegd is.
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