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Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder het evenement verstaan: Ladies Fair
Prinsenbeek.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder de organisatoren verstaan: Stichting
Ladies Fair Prinsenbeek (KvK-nummer 66454077), feitelijk gevestigd te Postbaan 50,
4841 KL Prinsenbeek, alsmede de bestuursleden van de stichting.
3. In deze algemene voorwaarden wordt onder de deelnemer en/of de standhouder
verstaan: Diegene, die akkoord gaat met de algemene voorwaarden én door de
organisatie een plek krijgt toegewezen op het evenement. De deelnemer en/of de
standhouder kan omschreven worden als de huurder van een stand op het
evenement eventueel met de bij hem/haar in dienst zijnde personen of derden.
4. In deze algemene voorwaarden wordt onder de aanvrager verstaan: Diegene, die via
de mail verzoekt tot deelname aan het evenement.

Artikel 2: Inschrijving
1. Door middel van het invullen van het inschrijfformulier en het akkoord verklaren met
de algemene voorwaarden, verklaart de aanvrager zich akkoord met de voorwaarden
voor deelname aan de Ladies Fair Prinsenbeek.
2. Aan de inschrijving kan geen recht tot deelname worden ontleend. De organisatie
beoordeelt een inschrijving en kan te allen tijde besluiten deze niet in behandeling
nemen en/of geen ruimte toe te kennen aan de aanvrager.
3. De op het inschrijfformulier gevraagde gegevens dienen volledig en naar waarheid te
worden ingevuld door de aanvrager.
4. De inschrijving voor deelname is pas bindend voor aanvrager en organisatie wanneer
een aanvrager een door Stichting Ladies Fair Prinsenbeek opgestelde schriftelijke
bevestiging deelname (per e-mail) ontvangt. We spreken in dat geval van een
overeenkomst van deelname tussen organisatie en aanvrager. De term aanvrager
wordt dan vervangen door deelnemer en/of standhouder.

Artikel 3: Betaling voor deelname
1. Betaling voor deelname dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum,
alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum
is aangegeven.
2. De factuur wordt verstuurd per e-mail naar het door de standhouder opgegeven emailadres.
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3. Nadat de veertien dagen na factuurdatum zijn verstreken, volgt er één herinnering tot
betaling.
4. Indien geen betaling zeven dagen voor aanvang van het evenement heeft
plaatsgevonden, kan Stichting Ladies Fair Prinsenbeek de standhouder van
deelname uitsluiten.

Artikel 4: Afgelasting evenement door organisatie
1. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht tot afgelasting van het evenement
of wijziging van de datum van het evenement. Afgelasting of wijziging komt voort uit
bijzondere omstandigheden of overmacht van buitenaf. Onder overmacht worden
hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan, die
het houden van het evenement onmogelijk maken, zoals:
• Verbod op het houden van publieke evenementen, uitgevaardigd door de
overheid;
• Terroristische aanslagen;
• Natuurrampen of extreem weer.
2. In geval van wijziging van de datum wordt de deelnemer geacht betaald te hebben
en deel te nemen aan het evenement op de nieuwe datum onder dezelfde condities
als overeengekomen. Gedeeltelijke restitutie is in overleg mogelijk wanneer een
deelnemer niet kan deelnemen op de nieuwe gekozen datum.
3. Indien een evenement wordt afgelast, heeft de deelnemer geen recht op
schadevergoeding.
4. Betalingen gedaan door de deelnemer zullen na de bekendmaking van de
afgelasting van een evenement deels worden gerestitueerd. Het totaalbedrag is
nader te bepalen.

Artikel 5: Annulering door standhouder en verstek
1. In geval deelnemer op het evenement verstek laat gaan heeft de organisator het recht
de overeenkomst met deelnemer zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als
ontbonden te verklaren. Restitutie van de betaalde deelname is niet mogelijk.
2. De standhouder kan de inschrijving slechts annuleren met inachtneming van de
volgende betalingsregeling:
• Annulering 28 dagen voor het plaatsvinden van het evenement: 10% van de
totale deelnamekosten;
• Annulering 14 dagen voor het plaatsvinden van het evenement: 50% van de
totale deelnamekosten;
• Annulering 7 dagen voor het plaatsvinden van het evenement: de volledige
deelnamekosten.
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Artikel 6: Indeling en opbouw
1. De standhouder is verplicht zijn stand op te bouwen en in te richten gedurende de
daartoe aangegeven dagen en tijdstippen.

2. De standhouder heeft recht op de hoeveelheid standruimte zoals deze door de

organisatie ter plekke vastgesteld wordt. De door de organisatie vastgestelde locatie
en oppervlakte van de standruimte zijn bindend.

3. De organisatie is ten alle tijde vóór aanvang van het evenement gerechtigd de

indeling van het evenement te herzien en daarbij de aan de standhouder toegewezen
standruimte te wijzigen.

Artikel 7: Onderhuur
1. Het is voor de deelnemer, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisator,
niet toegestaan het gehuurde oppervlak
a. geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren;
b. deze geheel of gedeeltelijk aan derden ten gebruik af te staan;
c. deze ruimte met die van andere deelnemers te verruilen;
d. te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is
bepaald.
2. De organisator behoudt zich het recht voor medehuurders of onderhuurders in de
standruimten van de deelnemer te weigeren, of daaraan nadere voorwaarden te
verbinden alvorens de toestemming wordt verleend.

Artikel 8: Gebruik stand
1. De standhouder is niet gerechtigd:
•
•

•
•

•

•
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De standruimte geheel of ten dele voor een ander doel dan bij de inschrijving is
aangegeven.
Een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere standhouders of
bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van
geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval
of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van
Stichting Ladies Fair Prinsenbeek.
In of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels,
haarden en dergelijke met open vuur.
Gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen
of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of
deze op te slaan in of bij zijn standruimte.
Buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair,
uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te
brengen.
In of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Stichting
Ladies Fair Prinsenbeek, schadelijk kunnen zijn voor het evenement in haar
algemeenheid; zoals activiteiten die beledigend kunnen worden bevonden,
activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden.

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Artikel 9: Aansprakelijkheid, risico en verzekering
1. Deelname aan een evenement door de deelnemer is geheel voor zijn/haar eigen
risico.
2. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een adequate wettelijke
(bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering en dient het bewijs hiervan op eerste verzoek
van de organisatie te kunnen tonen.
3. Stichting Ladies Fair Prinsenbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
enige schade aan de eigendommen en/of bezittingen van de deelnemer voor, tijdens
en na afloop van het evenement. Tevens aanvaardt Stichting Ladies Fair
Prinsenbeek geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen c.q. letsel aan de
deelnemer en/of letsel aan het door de deelnemer ingeschakelde personeel en/of
derden, tenzij en voor zover de schade is ontstaan als gevolg van grove schuld of
een grove onachtzaamheid c.q. nalatigheid door Stichting Ladies Fair Prinsenbeek of
door haar ingeschakelde derden.
4. Stichting Ladies Fair Prinsenbeek is niet aansprakelijk voor schade of omzetderving
zijdens deelnemer welke het gevolg is van calamiteiten zoals stroomuitval, het
wegvallen van nutsvoorzieningen, diefstal, ongevallen, brand, storm,
overstromingen, aardbevingen, besmettelijke ziektes, algehele en bijzondere
stakingen, oproer en/of rellen, alsmede een uitzonderlijke omstandigheid die buiten
de invloed en risicosfeer van Stichting Ladies Fair Prinsenbeek ligt.

Artikel 10: Auteursrechten en intellectueel eigendom
1. Voor alle door Stichting Ladies Fair Prinsenbeek georganiseerde evenementen
berust conform de wettelijke verordeningen hierover het auteursrecht op het
concept, de vormgeving en alle andere met het evenement samenhangende uitingen
van Stichting Ladies Fair Prinsenbeek.

Artikel 11: Onvoorziene gevallen
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator. Deze beslissing
is bindend.

Artikel 12: Geschillen
1. Op alle overeenkomsten en reglementen van Stichting Ladies Fair Prinsenbeek is het
Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Zeeland – West-Brabant is de
bevoegde rechtbank om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Stichting
Ladies Fair Prinsenbeek en deelnemer, dit tenzij op basis van relatieve
competentieregels rechtens een andere rechter bevoegd is.

Artikel 13: Overige bepalingen
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1. Het verstrekken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. Indien

geconstateerd wordt dat een standhouder alcohol verstrekt aan een persoon jonger
dan 18 jaar, en de organisatie wordt om die reden een boete opgelegd, dan zal die
boete worden verhaald op de desbetreffende standhouder, onverminderd het recht
op aanvullende schadevergoeding. Voorts is de organisatie desondanks bevoegd
om de overeenkomst tussen de desbetreffende standhouder en de organisatie
onverwijld te ontbinden, dient standhouder de stand onverwijld te ontruimen en zal
standhouder de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd. Indien
geconstateerd wordt dat een standhouder aan een persoon jonger dan 18 jaar
alcohol verstrekt, zonder dat aan de organisatie een boete wordt opgelegd, dan is
de organisatie desondanks bevoegd om de overeenkomst tussen de desbetreffende
standhouder en de organisatie onverwijld te ontbinden, dient standhouder de stand
onverwijld te ontruimen en zal standhouder de verdere toegang tot het evenement
worden ontzegd, onverminderd het recht van de organisatie om aanvullende
schadevergoeding te vorderen.

2. De standhouder is verplicht tijdens de Ladies Fair zorg te dragen voor het
schoonmaken van zijn standruimte.

3. De standhouder dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval.
4. Rijdt op het terrein altijd stapvoets en met uiterste voorzichtigheid. Volg hierbij de
aanwijzingen van Stichting Ladies Fair Prinsenbeek en derden betrokken bij de
organisatie.

5. Enkel tijdens de op- en afbouw worden auto’s gefaseerd op het terrein toegelaten.
Het kan dus zijn dat gevraagd wordt even te wachten. Volg hierbij de aanwijzingen
van Stichting Ladies Fair Prinsenbeek en derden betrokken bij de organisatie.

6. Wanneer je deelneemt aan Ladies Fair Prinsenbeek weet je dat de kans bestaat dat
je op foto’s terecht komt die ook voor publiciteit voor Ladies Fair Prinsenbeek
gebruikt kunnen worden.

7. Het gebruik van (party)tenten is niet toegestaan, tenzij hier vooraf toestemming voor
is verleend door de organisatie.

8. De standhouder mag geen eigen geluidsinstallaties meebrengen, tenzij hier vooraf
toestemming voor is verleend door de organisatie.

Artikel 14: Slotbepaling
1. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar: op uitdrukkelijk verzoek van de
deelnemer of derden zal een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden
ter hand worden gesteld.
2. Stichting Ladies Fair Prinsenbeek behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen.
Van een dergelijke wijziging zal aan de standhouder schriftelijk mededeling worden
gedaan.
3. Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf 31 januari 2020.
5	
  

