Algemene voorwaarden — Nederlandse Export Combinatie
Beursdeelname Maison et Objet (M&O) Parijs – September 2019
1. De deelnemende onderneming of instelling moet conform de Handelsregisterwet 1996
ingeschreven staan in het handelsregister van de bevoegde Kamer van Koophandel.
2. De aanmelding is geregistreerd nadat de onderneming of instelling daarvan van ons een
bevestiging heeft ontvangen. De mogelijkheid van deelname vindt plaats op basis van een selectie
door de beurs M&O en NEC. Dit proces wordt gestart zodra de aanmelding binnen is gekomen.
3. Uitsluitend de NEC verstrekt nadere informatie over het project.
4. De NEC behandelt aanmeldingen strikt in volgorde van binnenkomst.
5. De NEC behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de vermelde deadline aanmelden, te
weigeren.
6. De deelnemende onderneming of instelling neemt deel aan de activiteit en gaat akkoord met de
in de aankondiging vermelde kosten en tevens met de deelnemersvoorwaarden van de uitvoerder.
Met een SIB missievoucher kunt u mogelijk maximaal €1.500,- (netto) reductie krijgen op deze
tarieven. BTW over dit bedrag dient wel betaald te worden. U dient dit rechtstreeks aan te vragen
bij RVO.
7. De NEC behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren of te annuleren, indien
hiertoe naar haar oordeel gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet
op de doelstellingen van de onderneming of instelling en het karakter van het project.
8. Annulering door de deelnemer is zonder kosten mogelijk tot de aangegeven deadline voor
aanmelding. De deadline voor aanmelding is 1 april 2018.
9. Bij annulering door de deelnemer na de aangegeven deadline voor aanmelding kunnen reeds
gemaakte kosten die gepaard gaan met de organisatie van het project of de reservering van de
m2 en standbouw verhaald worden op deze deelnemer.
10. Reeds gemaakte of in overleg vastgelegde kosten voor reis en verblijf zijn voor rekening van
de deelnemer.
11. De NEC behoudt zich het recht voor om een project te annuleren, indien hiertoe naar haar
oordeel gegronde redenen bestaan, zoals het niet behalen van het minimaal aantal deelnemers,
aantal m2 of aanbod door de beurs van een stand locatie die in de ogen van de NEC niet voldoet of
zoals in het geval van overmacht. Hieronder worden in ieder geval begrepen (natuur)rampen,
oorlog en volksopstanden brand, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of
handelsbeperkingen.
12. De deelnemer is verplicht de deelnemersbijdrage binnen tien werkdagen na ontvangst van de
factuur te voldoen aan de NEC. Wanneer de deelnemersbijdrage niet voldaan is voor aanvang van
de beurs behoudt de NEC zich het recht voor deelnemer uit te sluiten van deelname zonder verval
van betalingsplicht.
13. NEC zal voor de stand/het paviljoen gebruik maken van een open stand formule met enige
Holland elementen. Iedere deelnemer geeft specifiek aan met welk design het aan de beurs wenst
deel te nemen. Het is onze wens een professionele en design uitstraling voor het Dutch Design
Pavillion te behouden.
De NEC bepaalt uiteindelijk (in overleg) de locatie van de individuele deelnemers op het paviljoen.
Dit is bindend.
14. Deelnemers nemen op eigen risico deel aan de beursdeelname. De NEC is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor schade die voor deelnemers ontstaat vóór, tijdens of na deelname aan de

beurs, tenzij de NEC opzet of grove schuld kan worden verweten ter zake het ontstaan van de
schade.
15. De NEC hanteert een m2 prijs van € 750,- exclusief BTW met een minimale afname van 6 m2
op het paviljoen. Hierbij is inbegrepen:
A. Kale standbouw, witte laminaatvloer, witte achterwanden, hangende fries met
verlichting rondom het paviljoen, één halve dag ondersteuning stand bouwers.
B. Algemene flyer voor promotie tijdens beurs, promotie via contacten in database NEC en
social media kanalen NEC, Ambassade en andere organisaties. Mogelijk i.s.m. de Ambassade een
receptie.
C. Registratie bij beursorganisatie en verdere communicatie met betrekking tot stand,
catalogus en deelname.
D. Kick off en informatie bijeenkomst vooraf.
Inrichting van de eigen standruimte is voor de deelnemers zelf.
16. Niet inbegrepen zijn individuele kosten, zoals reis-, verblijfkosten, tolkkosten, individueel
transport en eigen en extra inrichting van de stand. Deze komen voor rekening van de deelnemer
en zullen aan de deelnemer worden doorbelast indien van toepassing.
17. Het event gaat door bij voldoende aanmeldingen voor 78 m2.
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