Algemene voorwaarden deelname aan het Holland Paviljoen op vakbeurs
Fish International – Bremen – 13-15 februari 2022
De hieronder genoemde algemene voorwaarden voor de diensten verricht door Stichting
Nederlands Visbureau (hierna te noemen Nederlands Visbureau) gelden voor deelname aan
het Holland Paviljoen op Fish International in Bremen. Deze algemene voorwaarden zijn
opvraagbaar bij het Nederlands Visbureau en te raadplegen op de website www.visbureau.nl.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die zijn gesloten met het
Nederlands Visbureau in het kader van deelname aan het Holland Paviljoen op Fish International,
alsmede op alle daarmee samenhangende werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.
1.1

Deelname
Deelname aan het Holland Paviljoen is mogelijk voor alle Nederlandse ondernemingen,
waarin:
a. de visserij wordt uitgeoefend;
b. vis wordt be- of verwerkt tot producten, welke, al dan niet na verdere be- of verwerking,
tot menselijk voedsel kunnen dienen;
c. de handel, met uitzondering van de aanvoer-, transito- en driehoekshandel, wordt
uitgeoefend in vis of uit vis verkregen producten, welke al dan niet na verdere be- of
verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen.
1.2 Met het inzenden van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier voor
de Fish International (welk aanmeldingsformulier door het Nederlands Visbureau binnen
de gestelde termijn van inschrijving moet zijn ontvangen) verbindt de onderneming zich
tot deelname aan het Holland Paviljoen op die vakbeurs. De onderneming verklaart
hiermee tevens dat de financiële en andere verplichtingen die hieraan zijn verbonden
zullen worden nagekomen.
1.3 De deelnemer is verplicht om zich te houden aan de regels en algemene voorwaarden
met betrekking tot het gebruik van de standruimte zoals gesteld door de desbetreffende
beursorganisator(en). Genoemde regels en algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar bij
het Nederlands Visbureau.
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Kosten
De kosten voor deelname zijn gesplitst in algemene kosten, welke op de factuur
gespecificeerd zijn opgenomen, en individuele kosten.
Onder algemene kosten worden in ieder geval verstaan:
- prijs per m2 vloeroppervlak, jaarlijks vastgesteld door de organisatie van de beurs.
- collectieve standbouw (frieslijsten, standaard vloerbedekking, verzekering e.d.)
- extra services (catering, elektriciteit, water e.d.)
- collectieve keuken/bergruimte
- projectbegeleiding Nederlands Visbureau
- vraag gestuurde (door deelnemers) projecten collectieve Holland promotie
Onder individuele kosten worden in ieder geval verstaan:
- kosten voor de standinbouw;
- reis- en verblijfskosten deelnemers;
- transport van expositiegoederen;
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De onder 2.3 genoemde kosten vormen geen onderdeel van de overeenkomst van
deelname en zijn voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
Niet-leden van de Nederlands Visbureau ondersteunende brancheorganisaties betalen
20% meer algemene kosten dan leden.
Indeling van het paviljoen
Na het verstrijken van de aanmeldingsdatum voor deelname binnen het paviljoen,
ontvangen alle deelnemers een deelnemerslijst en een voorlopige indeling van het
paviljoen waarmee wensen kunnen worden aangegeven ten aanzien van de positie
binnen het paviljoen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vervolgens wijst
het Nederlands Visbureau de definitieve standruimte toe, waarbij ten behoeve van een
optimale indeling van het paviljoen het aantal aangevraagde m²’s kan worden bijgesteld.
Het Nederlands Visbureau behoudt zich het recht voor om meer of minder dan het aantal
aangevraagde m²’s toe te wijzen aan de deelnemer en deelt dit zo spoedig mogelijk
mede aan de deelnemer. De toewijzing van standruimte door het Nederlands Visbureau
is bindend. Bij de toewijzing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen,
zoals aangegeven door de deelnemer, met inachtneming van het bepaalde onder 3.2 en
3.3.
Bij de indeling van het paviljoen wordt uitgegaan van de grootte van de stands, zoals
opgegeven door de deelnemers op het aanvraagformulier, met dien verstande dat op het
aanmeldingsformulier de minimumoppervlakte van een stand wordt aangegeven. Het
Nederlands Visbureau behoudt zich het recht voor om de minimumoppervlaktes van een
stand aan te passen indien hiertoe aanleiding bestaat. De deelnemers worden hiervan op
de hoogte gebracht.
Indien het aantal deelnemers groter is dan het aantal beschikbare stands, zal het
Nederlands Visbureau de beschikbare stands toewijzen aan de deelnemers in de
volgorde van de datum van ontvangst van het aanvraagformulier. Indien meerdere
aanvragen dezelfde datum van ontvangst hebben, geschiedt toewijzing door het
Nederlands Visbureau aan de hand van rangschikking, waarbij de deelnemer met de
meest aangevraagde m²’s het eerst voor toewijzing van een stand in aanmerking komt.
Leden van de Nederlands Visbureau ondersteunende brancheorganisaties krijgen
voorrang bij de verdeling van de stands op niet-leden.
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Collectieve standbouw
De deelnemer is vrij om de standruimte naar eigen wens in te richten, met dien verstande
dat dit past binnen de collectiviteit ten aanzien van de inrichting van het gehele paviljoen
en de bijbehorende huisstijl.
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Keuken
De deelnemer is verplicht om gebruik te maken van een gezamenlijke keuken inclusief
basis inrichting.

6
6.1

Betalingen
Aan de deelnemer zal onverwijld na het verstrijken van de aanmeldingsdatum voor
deelname op basis van de door de deelnemer opgegeven aantal m²’s op het
aanmeldingsformulier 50% van de kosten van het vloeroppervlakte worden gefactureerd,
volgens opgave van de beursorganisatie.
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De tweede termijn betaling bestaat uit de resterende 50% van de kosten van het
vloeroppervlakte en 100% van de kosten voor de collectieve standbouw.
De derde termijn betaling bestaat uit 100% van de kosten van de extra services en de
projectbegeleidingskosten vanuit het Nederlands Visbureau.
Na de beurs zal een eindafrekening volgen, rekening houdend met meer- of minderwerk
voor de standbouw, aanvullende logistieke en organisatorische faciliteiten en overige
zaken, als opgedragen door de deelnemer.
Deelnemer zal de facturen, als bedoeld in artikel 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 betalen binnen de op
de factuur gestelde termijn.
Indien de onder 6.1, 6.2, en 6.3 vermelde kosten niet binnen de gestelde termijn zijn
betaald, behoudt het Nederlands Visbureau zich het recht voor om de toegewezen
standruimte aan een andere deelnemer te verhuren.
Bij teveel betaalde bedragen aan voorschotten of bij overschrijdingen vindt na de beurs
een verrekening plaats en ontvangt de deelnemer binnen drie maanden na datum van de
beurs een eindfactuur.
Annulering en overmacht
In geval van annulering door de deelnemer blijft de verplichting tot betaling van het
totaalbedrag van de kosten voor deelname als bedoeld onder 2 onverminderd van kracht.
Het Nederlands Visbureau behoudt het recht om tot het moment van de ontvangst van
het bewijs van de definitieve deelname door de deelnemer het leveren van de diensten
voor de deelname aan de vakbeurs te annuleren, waarbij de reeds door de deelnemer
betaalde voorschotbedragen worden terugbetaald. Het Nederlands Visbureau is niet
aansprakelijk voor eventuele geleden schade door de deelnemer.
Indien de beurs om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden of sprake is van
overmacht, is het Nederlands Visbureau niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of
ander nadeel door de deelnemer dientengevolge geleden. Onder overmacht wordt
verstaan: elke niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
jegens de deelnemer.
In geval van overmacht, als genoemd in het tweede lid, vindt restitutie plaats van het door
de deelnemer betaalde voorschot onder aftrek van de door het Nederlands Visbureau op
dat moment gemaakte kosten voor aangegane verplichtingen.
Onderverhuur aan derden
Deelname aan het Holland Paviljoen is ingevolge het gestelde onder 1 voorbehouden
aan Nederlandse ondernemingen.
Het onderverhuren van delen van de stand aan buitenlandse relaties is toegestaan,
uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van het Nederlands Visbureau. Het onderverhuren
van delen van de stand aan Nederlandse relaties is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
goedkeuring van het Nederlands Visbureau.
In de huurovereenkomst tussen de deelnemer en onderhuurder mogen geen afwijkende
bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en van de regels en algemene
voorwaarden van de desbetreffende beursorganisatie zijn opgenomen. Tevens dient in
de huurovereenkomst te zijn opgenomen dat de onderhuurder eveneens is gebonden
aan de algemene voorwaarden van het Nederlands Visbureau en de regels en algemene
voorwaarden van de desbetreffende beursorganisatie.
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Deadlines
De deelnemer is verplicht zich te houden aan alle door het Nederlands Visbureau te
stellen deadlines ten behoeve van de organisatie van het paviljoen. Indien hieraan door
de deelnemer niet wordt voldaan, accepteert het Nederlands Visbureau geen
aansprakelijkheid voor eventuele nadelige consequenties voor de deelnemer die hieruit
voortvloeien.
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Aansprakelijkheid
10.1 Het Nederlands Visbureau is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe en/of
indirecte schade, geleden door de deelnemer dan wel een derde, welke voortvloeit uit
deelname aan het Holland Paviljoen.
10.2 De deelnemer vrijwaart het Nederlands Visbureau tegen alle aanspraken bij en jegens
derden, die direct en/of indirect mochten voortvloeien uit de deelname aan het Holland
Paviljoen. De vrijwaring omvat, maar is niet beperkt tot, verlies, schade-aansprakelijkheid,
door de deelnemer of derden te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten en
overige kosten, die de deelnemer mocht hebben te dragen als gevolg van eigen
deelname of als gevolg van het gebruik of deelname door derden, aan wie de deelnemer
delen van de stand heeft onderverhuurd.
10.3 De aansprakelijkheid van het Nederlands Visbureau gaat in ieder geval niet verder dan
hetgeen onder haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt.
10.4 De deelnemer verzekert zich afdoende tegen de risico's van schade als gevolg van
buiten komende onheilen, ontploffing, brand en diefstal. De deelnemer zal zich
verzekeren tegen alle risico's van wettelijke aansprakelijkheid, voortvloeiende uit zijn
bedrijfsvoering en zal daarbij het Nederlands Visbureau vrijwaren indien het Nederlands
Visbureau hierop wordt aangesproken.
10.5 Onder de wettelijke aansprakelijkheid moet ook worden verstaan het nationale recht van
het land waar de vakbeurs wordt gehouden en waar wordt deelgenomen aan het Holland
Paviljoen.
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Algemeen
11.1 Aan afspraken buiten deze algemene voorwaarden om of aan afspraken welke een
afwijking inhouden van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, kunnen geen
rechten worden ontleend, tenzij deze door het Nederlands Visbureau schriftelijk zijn
bevestigd en ondertekend door de daartoe bevoegde persoon.
11.2 De algemene voorwaarden van de deelnemer zijn uitgesloten.
11.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen
zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren om een vervangende
regeling te treffen. Deze vervangende regeling zal de strekking van de algemene
voorwaarden niet aantasten.
11.4 Alle aanzeggingen of mededelingen zullen schriftelijk door het Nederlands Visbureau of
de deelnemers worden gedaan of bevestigd met bevestiging van ontvangst door de
ontvangende partij.
11.5 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.
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