BEURSREGLEMENT
Algemene beursvoorwaarden
Door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche verbinden de exposanten zich ertoe dit
beursreglement integraal te respecteren alsook ev. bijkomende regelingen die door de organisatie
worden getroffen in het belang van de beurs. Mocht de beurs om een of andere reden niet kunnen
doorgaan, weliswaar buiten de wil van de organisatie, dan worden de exposanten hieromtrent
onmiddellijk verwittigd.
Inrichter
De verantwoordelijke inrichter voor de Leef Beurs:
MD EVENTS BVBA
Filip Deroo
Jos Janssenstraat 26a
8650 Klerken
0494 87 90 35
www.mdevents.be
info@mdevents.be
Algemene bepalingen mbt deelname
De producten en/of diensten waarmee de exposant wenst deel te nemen aan de Leef Beurs moeten
duidelijk op de inschrijvingsfiche worden vermeld; hiervan mag niet worden afgeweken zonder
voorafgaandelijke toestemming van de organisatie. Bij ev. overtreding is de organisator gerechtigd
de niet-toegelaten producten op kosten van de exposant in kwestie te verwijderen. De exposant
en/of deelnemer moet zijn/haar commerciële binding met de firma waarmee hij/zij wenst deel te
nemen expliciet kunnen aantonen op ev. vraag van de organisatie hieromtrent. Door het
ondertekenen en toesturen van de inschrijvingsfiche t.a.v. de organisatie wordt de
deelname/inschrijving definitief en expliciet bevestigd. De organisatie kan eventuele aanvragen
m.b.t. deelname weigeren zonder dit te moeten motiveren. De exposant mag in geen geval de
gehuurde standoppervlakte geheel en/of gedeeltelijk verder verhuren, delen en/of gratis ter
beschikking stellen aan derde(n) zonder dit expliciet aan de organisatie te hebben gemeld en
aangevraagd. Men mag op de gehuurde standplaats enkel publiciteit maken voor de eigen firma of
producten.
Standplaats
De exposanten kunnen op basis van het digitale beursgrondplan van Expo Hallen Roeselare hun
standruimte kiezen; de organisatie probeert in de mate van het mogelijke deze wens(en) te
respecteren. Indien niet (meer) mogelijk, dan wordt door de organisatie een gelijkwaardige
standoppervlakte toegekend, al dan niet in samenspraak met de exposant/deelnemer. Het is
mogelijk een optie te nemen op een bepaalde standruimte (min. 2 modules), en dit max. gedurende

een periode van 3 dagen. Hierna vervalt deze optie, tenzij anders overeengekomen door de
organisatie.
Opbouw, afbouw & aankleding stand
De exposanten moeten alle instructies vanwege de organisatie ten volle respecteren en dit mbt de
toewijzing en verdeling van de standoppervlaktes, de opbouw, aankleding en afbouw.
Tijdens de openingsuren van de beurs is elke exposant/deelnemer verplicht zijn/haar stand te
bemannen. Alle standen blijven geopend tem de maandagavond van de beurs tot sluitingstijd. Hierna
pas worden de deuren van de beurshallen geopend door de organisatie. Nooddeuren worden tijdens
de afbouw NIET gebruikt. Het is geenszins toegelaten, de muren, constructies en/of gangen in de
beurshal zelf te gebruiken/manipuleren met het oog op individueel gebruik. Het is expliciet
verboden om vóór het definitieve sluitingstijdstip van de beurs bepaalde goederen, tentoongestelde
producten ed van de stand weg te nemen. Alle producten, goederen, constructies ed die door de
exposant/deelnemer en/of door diens medewerker(s) nog niet zijn verwijderd uiterlijk 48 uur na
definitieve sluiting van de beurs, mogen door de organisatie worden verwijderd en dit op kosten en
risico van de exposant. De standen worden verhuurd in overeenstemming met het beursplan. De
minimale standoppervlakte omvat 2 standmodules. Elke deelnemer/exposant is verplicht op eigen
kosten en bijgevolg ook op eigen verantwoordelijkheid een stand te bouwen : wanden, verlichting
e.d. Indien men wenst samen te werken met een erkende standenbouwer, dan kan men hieromtrent
met de organisatie contact opnemen. De deelnemers zijn strikt gehouden aan de afmetingen van de
geboekte standoppervlakte. De breedte van de gangen mag in geen geval worden gereduceerd.
Expositievoertuigen worden enkel tot de beurshal toegelaten met voorafgaandelijke goedkeuring van
de organisatie. De exposant moet zijn/haar stand onberispelijk en net houden en na afloop van de
beurs moeten de hallen in perfecte staat worden achterlaten. Elke deelnemer/exposant verbindt zich
ertoe dit uitdrukkelijk te respecteren. Tijdens op- en afbouw kunnen enkel de poorten worden
gebruikt voor laden en lossen van het materiaal. Voor alle concrete info mbt op- en afbouw : zie
afzonderlijke documenten ‘info opbouw’ en ‘info afbouw’ (www.leef-beurs.be).
Het is strikt verboden om kaarsen te laten branden op de stand! De organisatie draagt geen enkele
verantwoordelijkheid hieromtrent.
Het vervroegd ontruimen / verlaten van een stand voor het einde van de beurs geeft aanleiding tot
integraal verlies van de waarborg."
Exposanten zijn verplicht hun stand elke dag van de beurs te bemannen tot sluitingstijd. Het nietrespecteren van deze regel kan aanleiding geven tot verlies van de helft van de waarborg.
Toegang tot de beurs
Deelnemersbadges worden op voorhand door de organisatie aan alle exposanten bezorgd; deze
badges geven recht op gratis toegang voor de exposant en/of zijn verantwoordelijke(n). Elke vorm
van misbruik mbt het gebruik van deze deelnemersbadges kan ertoe leiden dat de organisatie dit
misbruik op de exposant verhaalt. Elke exposant kan extra toegangskaarten in voorverkoop
verkrijgen bij de organisatie.
Aansprakelijkheid/Verzekeringen
De organisatie beschikt over een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid-uitbating’. Elke exposant
dient eveneens een eigen BA-verzekering af te sluiten. De organisatie is niet verantwoordelijk voor
diefstal of schade door derden.

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor gevallen van overmacht (weersomstandigheden,
terreur, …) die een invloed hebben op het aantal bezoekers of het al dan niet kunnen laten doorgaan
van de beurs.
Brandveiligheid
Er is een algemeen rookverbod in het volledige beurscomplex en dit conform de wetgeving mbt het
rookverbod in openbare ruimten, art. 2 KB d.d. 13.12.2005. De aanwezigheid van ontplofbare en/of
ontvlambare producten is ten strengste verboden zonder dit voorafgaandelijk met de organisatie te
hebben besproken. De toegang tot de airco-installaties, de verwarmingstoegang én de toegang tot
alle brandblusmateriaal moeten steeds gevrijwaard worden!
Voor het aankleden/inrichten van de stand mogen in geen geval makkelijk brandbare/ontvlambare
producten worden gebruikt die geen brandvertragende behandeling hebben gekregen. Op
uitdrukkelijke vraag van de brandweer moet hiervoor het nodige attest worden aangetoond.
Reclame
Elke vorm van standinrichting en/of –aankleding, geluid en/of publiciteit die de belangen van derden
schade zouden kunnen toebrengen zijn ten strengste verboden en kunnen zonder enige discussie
door de organisatie verwijderd worden en dit op kosten en risico van de exposant/deelnemer in
kwestie. Mocht de publiciteitscampagne vanwege de organisatie eventuele fouten, lacunes,
vergetelheden, … vertonen, dan kunnen de exposanten de organisatie hieromtrent geenszins voor in
gebreke stellen.
Elektriciteit
De aansluiting op het elektriciteitsnet gebeurt voor alle standen door een erkende externe
organisatie; het is bijgevolg ten strengste verboden de stand zelf op het elec-net aan te sluiten.
Varia
Oneerlijke concurrentie is ten strengste en bij wet verboden. Alle verplichtingen m.b.t. Boek VI. van
het Wetboek van Economisch Recht moeten worden nageleefd. Het aangeven van prijzen op de
standplaats moet duidelijk, eenduidig en eerlijk zijn. Alle in- en uitgangen, nooddeuren moeten
steeds vrijgehouden worden. Alle toestellen moeten geplaatst en/of aangesloten worden conform
de veiligheidsvoorschriften. Toestellen en/of producten die door de organisatie als ‘onveilig’ worden
ingeschat, kunnen zonder enige discussie van de stand worden verwijderd en dit op kosten van de
exposant.
Politie van de beurs
De organisatie heeft politierecht met betrekking tot de toepassing van dit beursreglement en de
praktische organisatie van de beurs en kan – zonder daartoe verplicht te zijn – op elk ogenblik en
zonder onmiddellijke verplichting tot verantwoording alle beslissingen in dit verband nemen,
onverminderd eventueel rechterlijk verhaal tegen de genomen beslissingen zonder dat aan het
instellen van dit verhaal enige opschortende werking toekomt.
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