Deelnamevoorwaarden 'Er-op-Uit' Festival 2019
De bepalingen waaronder aan het 'Er-op-Uit' Festival (hierna ook te noemen: Het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn
vastgelegd in deze Deelnamevoorwaarden. Indien de locatie waarin Het Evenement gehouden wordt aanvullende bepalingen oplegt of
een bindend Algemeen Reglement heeft, zal daarnaar in deze Deelnamevoorwaarden worden verwezen.
Naast deze Deelnamevoorwaarden zijn in het Beurshandboek voor Het Evenement voor deelnemende Participanten aanvullende
bepalingen en richtlijnen opgenomen. Participanten dienen zich ook aan deze bindende aanvullende voorwaarden te houden.
Organisatie
De organisatie wordt uitgevoerd door: ConcepThink – Social Development (hierna ook te noemen: de Organisatie)
Correspondentieadres:

ConcepThink – 'Er-op-Uit' Festival 2019
Zwanebloem 36
3628 NB KOCKENGEN

Contactpersoon:

de heer M.J. (Michel) Reimus

Telefoon:
e-mail:

06-41091093
m.reimus@concepthink.nl
michel@eropuitfestival.nl

website:
inschrijven:

www.eropuitfestival.nl
michel@eropuitfestival.nl

Evenement Partners
Bij de organisatie van Het Evenement werkt De Organisatie samen met verschillende Evenement Partners. Deze staan per
functionaliteit omschreven in het beurshandboek. Hierdoor kunnen deze algemene voorwaarden inhoudelijk worden aangevuld met
extra algemene voorwaarden van de betreffende Evenement Partner gericht op de specifieke bedoelde samenwerking.
Evenementpartners:
•

Libéma / Expo Haarlemmermeer
website: www.expohaarlemmermeer.nl

•

Van Rossum Facilities
website: vanrossumfacilities.nl

Plaats & tijdstip
Locatie:

EXPO Haarlemmermeer

website locatie:

www.expohaarlemmermeer.nl

Adres:

Stelling 1
2141 SB VIJFHUIZEN
telefoon: 088-9000350

Data evenement:

zaterdag 30 maart 2019
zondag 31 maart 2019

Openingstijden
Voor bezoekers:
Voor Participanten

zaterdag 30 maart & zondag 31 maart van 10.00 tot 18.00 uur
geopend 1 uur vóór openingstijd tot 1 uur na sluitingstijd (zondag 31 maart afbouw vanaf 18.30 uur)

Toegang
Door de organisatie wordt voor Het Evenement een basisentreeprijs vastgesteld. Deze tarieven worden weergegeven in het
beurshandboek. Voor bijzondere groepen kan een reductie worden verleend. Actie tarieven zijn alleen mogelijk met schriftelijke
toestemming van De Organisatie.
Parkeren
Parkeren volgens tarieven Expo Haarlemmermeer (Zie website EXPO Haarlemmermeer en het Beurshandboek)
Participanten
Participanten zijn locaties, steden, regio's, bestemmingen, detaillisten, fabrikanten, agenten, importeurs, groothandels, exporteurs,
uitgeverijen, organisaties, instanties, overheden en overige ondernemingen en dienstverleners, mits economisch of anderszins actief in
Nederland en betrokken bij de vrijetijdsbranche in Nederland.
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Participanten toegang
Aan de participanten van Het Evenement wordt gratis een aantal participant-bewijzen verstrekt, die doorlopend toegang tot Het
Evenement geven. Dit aantal wordt bepaald aan de hand van het gehuurde aantal vierkante meters met een minimum van twee
participant-bewijzen. Deze participant-bewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend worden aangevraagd voor en ter beschikking
gesteld aan personen, die behoren tot het bedrijf of de organisatie van de participant.
Opbouw & demontage
De participanten zijn gehouden de door de organisatie te geven voorschriften en richtlijnen ten aanzien van standopbouw en –inrichting
nauwkeurig op te volgen. Zie daarvoor ook het Beurshandboek voor het schema en verdere inhoudelijke informatie.
Data opbouw evenement:
Data afbouw evenement:

-

donderdag 28 maart (in onderling overleg) en vrijdag 29 maart 2019
zondag 31 maart 2019 (na officiële sluiting van het evenement)
maandag 1 april 2019

Het binnenbrengen en aanvullen van goederen is dagelijks alleen mogelijk in het uur voor aanvang van het evenement. Buiten deze
periode zijn werkzaamheden aan de stand, alsmede het binnenbrengen van goederen niet toegestaan.
Brandweervoorschriften & overige bepalingen
Behalve aan het in deze Deelnamevoorwaarden gestelde, dienen Participanten zich te houden aan de door de Gemeente
Haarlemmermeer en Expo Haarlemmermeer uitgevaardigde evenement- en brandweervoorschriften. Deze voorschriften kunt u
opvragen bij de Organisatie.
Expositieprogramma
Op Het Evenement kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld, welke naar het inzicht van De Organisatie in
overeenstemming zijn met het doel van Het Evenement. Dit doel is het bieden van een zo gevarieerd mogelijk overzicht van het actuele
aanbod van producten en diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding in Nederland.
Deelnemende Participanten dienen bij hun inschrijving een overzicht te geven van de diensten en of goederen, waarmee zij zullen
exposeren. De op het Aanmeldformulier gevraagde gegevens dienen volledig te worden ingevuld. Het is Participant niet toegestaan
goederen en diensten, die niet in het Aanmeldformulier met name zijn genoemd, tentoon te stellen, aan te bieden of daarvoor reclame
te maken
Deelname Tarieven
De verschillende deelnametarieven om te participeren staan vermeld op het Aanmeldformulier. Participanten zijn voor elke vierkante
meter, waarvoor is ingeschreven c.q. welke wordt vastgesteld, de op het Aanmeldformulier en/of bevestiging vermelde standhuur en of
vierkante meters verschuldigd. Bij berekening van de standhuur of vierkante meters wordt een gedeelte van een vierkante meter als
één vierkante meter beschouwd.
Aanmelding & toewijzing
Aanmelding vindt plaats door het inzenden van het door de Participant ondertekende bindend Aanmeldformulier. Aanmeldingen
worden beoordeeld door De Organisatie. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanmelding te weigeren. Na
toelating wijst de Organisatie definitief type, plaats en afmetingen van de standruimte en eventuele standbouw toe. Deze toewijzing is
bindend. Bij het bepalen van de locatie, oppervlakte en type van de standruimte houdt de Organisatie zoveel mogelijk rekening met
door de Participant kenbaar gemaakte wensen. Na toelating volgt de bevestiging voor deelname aan Het Evenement.
Facturering
Alle facturen dienen binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de factuur te zijn voldaan. Indien de Participant niet binnen
de termijn heeft betaald, is de Organisatie gerechtigd om de deelname te ontbinden.
•

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging inclusief de factuur voor deelname met het totale factuurbedrag bestaande uit de
gehuurde standruimte en de eventuele standbouw met facilitaire voorzieningen en inschrijfkosten, vermeerderd met de BTW.

•

De slotfactuur volgt binnen acht weken na Het Evenement. Deze slotfactuur is gebaseerd op na-calculatie en bestaat uit
onder andere eventuele (extra) standbouw en inrichting, facilitaire bestellingen en (extra) aansluitingen van water elektra en
Internet en andere extra gemaakte verschuldigde deelnamekosten.

Indien een participant de door hem verschuldigde bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen heeft voldaan, is de organisatie
gerechtigd niet tot vaststelling van standruimte aan de participant over te gaan, een reeds verleende vaststelling van standruimte in te
trekken c.q. geen standruimte ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van de organisatie op volledige vergoeding van
bovengenoemde bedragen inclusief eventuele standbouwkosten.
De organisatie is gerechtigd de invordering van de door de participant verschuldigde bedragen uit handen te geven, waarbij alle kosten,
zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, die aan het invorderen van de verschuldigde bedragen zijn verbonden, ten laste
komen van de participant, vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde
bedragen.
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Annulering & ontbinding
Na inzending van het door de Participant ondertekende Aanmeldformulier kan de Participant zijn inschrijving slechts annuleren in één
van de volgende gevallen:
•

Annulering na inzending van het Aanmeldformulier: 25% van de deelnamekosten inclusief de volledige vaste deelname
bijdragen;

•

Annulering na bevestiging van deelname: 50% van de deelnamekosten inclusief de volledige vaste deelname bijdragen;

•

Annulering vanaf drie maanden voor aanvang van het evenement, tot en met de aanvang van het evenement als ook tijdens
het evenement: 100% van de volledige deelnamekosten verhoogd met het bedrag van € 500,00 voor administratie en
herindelingskosten.

LET OP: Annulering dient altijd te geschieden per aangetekend schrijven.
Ingeval ten aanzien van de Participant op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname surséance van
betaling of faillissement wordt aangevraagd, wordt de overeenkomst van deelname ontbonden en blijft de Participant de volledige
deelnamekosten verschuldigd.
Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname de Organisatie gegronde redenen heeft om te
vrezen dat deelname aan Het Evenement door de Participant op enigerlei wijze schade aan Het Evenement of overige Participanten
zal kunnen toebrengen, heeft de Organisatie het recht de overeenkomst van deelname bij aangetekend schrijven met onmiddellijke
ingang te ontbinden. De Participant blijft alsdan de volledige deelnamekosten geheel verschuldigd.
Indien naar het oordeel van de Organisatie bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan de Organisatie de voor Het
Evenement vastgestelde data wijzigen, dan wel Het Evenement geen doorgang doen vinden. In dit laatste geval zullen door
Participanten betaalde bedragen onder aftrek van gemaakte kosten worden gerestitueerd. Annulering of ontbinding op grond van dit
artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door de Organisatie van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de
Participant.
Standbouw
Ten behoeve van de Participanten kan door de Organisatie in Festival standbouw worden voorzien. Deze standbouw bestaat uit een
Truss systeem met zwarte achterwand van theaterdoek, een zijkant van witte driehoek doeken, tapijttegels, 2 spots, 2 spots voor het
aanlichten van het driehoek doek, 1 wandcontactdoos 1kW. De verschillende modellen, afmetingen en kosten van standbouw staan
vermeld op het Aanmeldformulier.
De voorgenoemde huurprijzen per vierkante meter vloeroppervlakte op het deelname formulier zijn exclusief standbouw. De standbouw
van Participanten, die geen gebruik maken van 'Er-op-Uit' Festival standbouw, dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
•
•

zelfdragende zij- en achterwanden
vloerbedekking en verlichting
afwijkende vormen altijd in overleg en schriftelijke overeenstemming met de organisatie

In geval de participant hoger of lager bouwt dan een eventueel aangrenzende stand, dan dient de eigen of de eventueel aangrenzende
stand te worden afgewerkt. De gangbare bouwhoogte is ook op eilandstands - 250 cm.
Het gebruik maken van etage-, tribune- en podiabouw is niet toegestaan, tenzij voor aanvang van de opbouw toestemming is verleent
door De Organisatie met een vergunning die daartoe is afgegeven met goedkeuring van de locatie EXPO Haarlemmermeer en door
verantwoordelijke instanties. Voor etagebouw is de Participant extra standhuur verschuldigd; het aantal m2 etage x 1/2 m2 prijs.
De participant is verplicht met de opbouw van de door hem ingenomen stand zo tijdig te beginnen, dat de hiervoor gestelde termijnen
niet worden overschreden.
De Organisatie kan op bepaalde locaties Festival standbouw verplicht stellen. Participanten die op deze bepaalde locaties worden
ingedeeld dienen verplicht van de Festival standbouw gebruik te maken.
LET OP: Alle Participanten die GEEN gebruik maken van Festival standbouw, dienen hun standontwerp vóór 1 maart 2019 ter
goedkeuring aan de Organisatie toe te zenden. Goedkeuring geschiedt schriftelijk door de Organisatie.
Indien tijdens de laatste opbouwdag uiterlijk om 15.00 uur een participant niet over de voor hem vastgestelde standruimte heeft
beschikt, of op een eerder tijdstip vaststaat, dat de participant niet over de voor hem vastgestelde ruimte zal beschikken, kan door de
organisatie zonder nadere sommatie over deze ruimte worden beschikt, zonder dat zij gehouden is reeds ontvangen betalingen te
restitueren en zonder dat daardoor de verplichting van de participant vervalt om de nog verschuldigde bedragen te voldoen.

3
Deelnamevoorwaarden 'Er-op-Uit' Festival 2019

De goederen van participanten en standonderdelen die zich op een ongewenste locatie en of periode nog op het beursterrein of op de
daarbij behorende terreinen bevinden, kunnen voor rekening en risico van de betrokken participant worden opgeslagen c.q. verwijderd.
Participanten zijn gehouden de voor hen vastgestelde standruimte na het beëindigen van Het Evenement in dezelfde staat achter te
laten als deze aan hen ter beschikking is gesteld vóór aanvang van de opbouw periode.
Stroomaansluiting
Iedere deelnamevorm is verplicht minimaal een stroomaansluiting van 3kW (220V) af te nemen. Dit staat ook als zodanig aangegeven
op het Aanmeldformulier en het Facilitaire bestelformulier.
Water & Vloeistoffen
Het is de Participanten niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie gebruik te maken van open,
stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij losse aircosystemen, fonteinen, hoge
druk reinigingssystemen, luchtbevochtigers, doucheapparaten, sauna’s en of whirlpools. Aanvragen dienen ten alle tijden schriftelijk te
geschieden met duidelijke omschrijving van het vloeistofgebruik.
Iedere participant die met water uit de risicocategorie werkt is verplicht een verklaring te ondertekenen waarin wordt gesteld dat men
alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen, mee zal werken aan alle mogelijke controles en eventuele aansprakelijkheid aanvaardt bij
constatering van niet naleving van de regels of besmetting door water op de stand. Daarbij dient de Participant zich te houden aan de
richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in het Beurshandboek.
Optredens
Ten einde overlast van enig soort te voorkomen is het de Participant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Organisatie beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te
brengen en/of geluid en/of reuk te veroorzaken, alles voor zover dit hinder kan opleveren.
Speciale activiteiten op stands, zoals bijvoorbeeld optredens, kunnen uitsluitend worden toegestaan na schriftelijke toestemming door
de Organisatie. Aanvragen dienen uiterlijk 25 dagen voor aanvang van de opbouw van Het Evenement door de Organisatie ontvangen
te zijn. Aan het verlenen van toestemming wordt onder andere de voorwaarde verbonden dat de activiteit geen extreme (geluids-)
overlast geeft en zodanig gesitueerd moet zijn dat de activiteit en of geïnteresseerde bezoekers niet de gangpaden blokkeren.
Exposeren met motorvoertuigen
Het exposeren van of met gemotoriseerde voertuigen zoals o.a. auto’s, bussen, vrachtwagens en vaartuigen dient vooraf schriftelijk
toestemming te worden verleent door De Organisatie. Daarbij dient de Participant zich te houden aan de richtlijnen zoals deze zijn
opgenomen in het Beurshandboek.
Exposeren met Laserlicht
Voor het gebruik maken van laserlicht tijdens het evenement dient vooraf schriftelijk goedkeuring te zijn verleent door De Organisatie.
Alcoholische dranken
De Participant dient zich ten aanzien van alcoholische dranken strikt te houden aan de in de Code voor Alcoholhoudende Dranken
opgenomen gebods- en verbodsbepalingen en aan alle wettelijke bepalingen en richtlijnen betreffende drankverkoop en proevingen.
Het verstrekken van etenswaren en het schenken van dranken, is niet toegestaan tenzij met schriftelijke toestemming van, en onder de
voorwaarden vastgesteld door, de Organisatie en EXPO Haarlemmermeer. Het laten proeven en keuren van niet volledige
consumpties (monsters) is voor Participanten wel onder voorwaarden toegestaan na overeenstemming met De Organisatie, waarbij de
Participant de ter zake geldende overheids- en andere voorschriften volledig dient te respecteren.
Exposeren met oven, bakplaat en frituur
Het gebruik maken van een oven, bakplaat of frituur tijdens Het Evenement is niet toegestaan zonder schriftelijke goedkeuring door De
Organisatie.
Veiligheidscontroles
Voor, tijdens en na het evenement kunnen door verschillende instanties veiligheidscontroles worden uitgevoerd. Iedereen is verplicht
hieraan medewerking te verlenen.
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Aansprakelijkheid
Het door de Participant behaalde resultaat door deelname aan Het Evenement, en/of het minder dan verwacht aantal en/of soort mede
Participanten en/of bezoekers, en/of de door de Organisatie geleverde prestaties, is voor deelnemende Participant nimmer reden en
geeft Participant niet het recht deelnamekosten niet of slechts ten dele te betalen en geeft Participant geen recht op schadevergoeding
van de Organisatie of betrokken partners.
De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd (direct of indirect geleden door de Participant, diens personeel of
diens bezoeker), bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak ook daaronder begrepen.
De Participant vrijwaart de Organisatie tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door de
Participant, diens personeel, of diens bezoekers. De Participant is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
Goederen, daaronder begrepen de emballage, bevinden zich op het beursterrein of op bijbehorende terreinen voor rekening en risico
van de participant. De organisatie belast zich niet met het verzekeren van de goederen.
De organisatie, haar gemachtigden en personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan tengevolge van
beschadiging of verloren gaan van goederen, noch voor schade door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties
op het beursterrein of door eventuele andere gebreken van dit complex of de bijbehorende terreinen, noch voor schade uit welke
oorzaak ook ontstaan aan goederen of personen, alles indien en voor zover enige schade als bedoeld, niet door een door de
organisatie gesloten WA verzekering mocht zijn gedekt.
De participant is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of
nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van
hem verstrekte participantskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, dan wel door zijn inzendingen op welke wijze ook aan
goederen van en/of personen, werkzaam bij of namens de organisatie wordt veroorzaakt en hij is verplicht de organisatie te vrijwaren
voor alle aanspraken, die anderen in verband met een en ander tegen de organisatie zouden kunnen doen gelden.
De participant is verplicht zorg te dragen voor een adequate brand- en ongevallen verzekering. Elke vorm van verzekering, tegen welk
risico dan ook, is niet bij deelname inbegrepen. Wij adviseren u dan ook zorg te dragen voor een adequate brand- en ongevallen
verzekering, alsmede een transport-verblijfsverzekering.
Bijzondere bepalingen
Indien een participant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens de organisatie ter zake van Het Evenement, kan deze:
•

•
•
•

teneinde te bevorderen dat die verplichtingen alsnog zullen worden nagekomen, zonder gerechtelijke tussenkomst, de zich
op het beursterrein bevindende goederen van de nalatige participant onder zich houden of voor rekening en risico van die
participant doen opslaan;
De organisatie heeft, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, het recht:
goederen en diensten, die zij niet toelaatbaar achten of
goederen en diensten, die niet zijn vermeld op het Aanmeldformulier of
goederen en diensten, die in strijd met enige bepaling van dit reglement op het beursterrein zijn opgesteld of worden gebruikt,
te weigeren, respectievelijk onmiddellijk van Het Evenement te doen verwijderen.

Het is de participant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie niet toegestaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

de door hem ingenomen stand gesloten of niet bemand te houden gedurende de tijd dat Het Evenement voor het bezoek
toegankelijk is;
tijdens de duur van Het Evenement goederen van de door hem ingenomen stand te verwijderen;
tentoongestelde goederen en/of reclamemiddelen van welke aard ook, buiten of boven de door hem ingenomen standruimte
te plaatsen;
gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stands;
reclame te maken voor goederen en diensten die niet tot Het Evenement zijn toegelaten, respectievelijk voor ondernemingen
of instellingen, die geen standruimte op Het Evenement hebben;
enquêtes onder bezoekers en participanten aan Het Evenement te houden anders dan binnen de eigen, gehuurde
standruimte.
veranderingen in of aan de standbouw en of het complex aan te brengen en onder meer in en/of op vloeren, muren, plafonds,
kolommen en dergelijke te plakken, hakken, breken, boren, spijkeren of deze anderszins te beschadigen;
biljetten of ander reclamemateriaal buiten de door hem ingenomen stand aan te brengen aan kolommen, wanden, muren,
plafonds, draagspanten e.d. van het tentoonstellingsgebouw;
in en rondom het evenementencomplex prijscouranten, circulaires, e.d. uit te reiken of op andere wijze reclame te maken,
dan wel de aandacht voor het bedrijf, bedrijfsactiviteiten of producten te trekken, elders dan op de door hem ingenomen
stand;
naams-, merkaanduiding en dergelijke te plaatsen of te gebruiken, die misleidend of hinderlijk kunnen zijn voor participanten
op andere stands, respectievelijk voor bezoekers aan Het Evenement;
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Sancties
Bij niet opvolging van een door of namens de organisatie en/of betrokken autoriteiten gegeven aanwijzing, kunnen, door of namens de
organisatie, op kosten van de participant, de noodzakelijk geachte voorzieningen worden getroffen.
De organisatie is bevoegd om tegen een participant, zijn personeel, personen die voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en
houders van:
•

•
•
•

•

de aan hem verstrekte participantkaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, die in strijd met enige bepaling van dit
reglement handelen of een door of namens de organisatie verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder gerechtelijke
tussenkomst één of meer van de navolgende voorzieningen en maatregelen, zo nodig op kosten van de participant, te
treffen;
de aan hem verstrekte participantkaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen te doen intrekken en de betrokkene(n) de
toegang tot Het Evenement en/of het beursterrein met onmiddellijke ingang te ontzeggen;
zijn stand te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk te doen ontruimen en over de vrijgekomen of niet bezette ruimte te
beschikken;
de tentoongestelde goederen, zomede al hetgeen door de participant is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden en
op te slaan, een en ander op kosten en voor risico van de participant, zonder dat deze recht kan doen gelden op enige
restitutie van reeds betaalde bedragen of op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht zijn
gelden en onverminderd door hem jegens de organisatie aangegane verplichtingen;
de betrokken participant van deelneming aan verder te organiseren evenementen uit te sluiten.

Slotbepaling
In alle gevallen, waarin deze Deelnamevoorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist de Organisatie.
•

Afwijkingen van deze Deelnamevoorwaarden zijn slechts geldig indien deze door De Organisatie schriftelijk zijn bevestigd

•

Op deze Deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing

•

Deze Deelnamevoorwaarden worden aangevuld met een Privacyverklaring

Geschillen
Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze schriftelijk en nooit later dan vijf werkdagen na de laatste beursdag in te dienen bij De
Organisatie. Nadien worden deze niet meer in behandeling genomen.
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