DEELNAMEVOORWAARDEN
TOELATING

Alleen bedrijven vermeldt op het inschrijfformulier worden toegelaten op het event. Het is dus niet toegestaan om flyers en/of
visitekaartjes van derden uit te delen, noch promotiemateriaal van derden in de stand te hebben ook niet als goodybag. Wordt dit op de
beurs toch geconstateerd geldt een boete van € 250,- voor de ingeschreven standhouder en het materiaal wordt verwijderd. Er bestaat
geen mogelijkheid voor deelname van verschillende bedrijven in 1 unit.

BETALING
Na ontvangst van uw inschrijfformulier sturen wij u een bevestiging van deelname. Vier maanden voor aanvang van het event ontvangt
u een voorschotnota van 40%. Zes weken voor aanvang van de beurs wordt de eindnota van 60% gestuurd. Indien betaling voor aanvang
van de beurs niet is gedaan, kan de deelname door de organisatie worden geannuleerd (met behoud van de betalingsverplichting) .

OPBOUW/AFBOUW
Inrichting stands: Deelnemers met eigen standbouw kunnen deze opbouwen op woensdag 31 oktober van 13.00 tot 20.00 uur en
donderdag van 08.00. tot 20.00 uur. Deelnemers die een unit/huis huren kunnen deze inrichten op donderdag 1 november: tussen 10.00
en 20.00 uur. Tijdens de beursdagen zijn de laad- en losdeuren van de hal gesloten, u betreedt de hal via de hoofdentree (open vanaf
8.30 uur op vrijdag en om 09.00 uur op zaterdag en zondag).
Uitruimen units/ stands: Zondag na sluiting van de beurs, van 17.00 tot 24.00 uur. Het is niet toegestaan om uw stand vóór 17.00 uur uit te
ruimen of af te breken. Uitsluitend voor deelnemers met een eigen stand is het mogelijk om deze op maandag 5 november af te breken
tot 13.00 uur.

ELECTRA
Electra inclusief een wandcontactdoos tot 3000 Watt kunt u via het inschrijfformulier bestellen. Andere elektra aanvragen kunt u
bestellen via het digitale handboek dat u ter zijner tijd ontvangt.

VERLICHTING
In de hal is daglicht en basis halverlichting aanwezig. In de units zijn standaard pendelspots op de achterwand aanwezig (voor het aantal
zie het inschrijfformulier) Bij de huizen is standaard prikkabelverlichting. Voor de gehuurde unit is het mogelijk, indien gewenst, om
tijdens de opbouw op donderdag tot 15.00 uur nog extra pendelspots voor de achterwand te bestellen à € 19,- (excl. 21% BTW) per
pendelspot. Bij een eigen stand bent u zelf verplicht te zorgen voor verlichting en is tevens de afname van elektriciteit verplicht.

KAARTEN MET KORTING
Als exposant van We are Pregnant kunt u (potentiële) klanten of relaties uitnodigen om uw stand te bezoeken op de beurs. Alleen de
ingeleverde relatiekaarten worden achteraf doorberekend tegen 50% van de entreeprijs (excl. 21% B.T.W.). Relatiekaarten mogen niet
verkocht worden, het inzetten van relatiekaarten voor bijv. Facebook acties of prijsvragen is wel toegestaan.

EIGEN STANDBOUW
U bent vooraf verplicht een tekening, omschrijving of afbeelding van uw eigen standbouw te overhandigen aan de organisatie. Aan de
hand van deze informatie wordt bepaald of het mogelijk is om deel te nemen en welke stand op de plattegrond wordt toegekend.

VERZEKERING
Uw stand- en/of inrichting is niet verzekerd via de organisatie, hier dient u zelf zorg voor te dragen. (Artikel 12 Algemene Voorwaarden
van J.E.S. Organisatie & Advies B.V.)

VOORWAARDEN
De annuleringsvoorwaarden kunt u terugvinden in Artikel 18 van de Algemene Voorwaarden van J.E.S. Organisatie & Advies B.V. De
algemene voorwaarden kunt u terugvinden op: www.wearepregnant/downloads/algemene-voorwaarden.pdf

