
 
 

Algemene voorwaarden/Betalingsvoorwaarden 

1. De organisatie van het Ladies Lifestyle Event is in handen van Touch the World, de indeling van de 
stands worden uitsluitend door onze medewerkers ingedeeld en toegewezen. Hieraan dient de 
huurder te voldoen. 
 

2. Bij de toewijzing van de standruimte zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 
wensen van de deelnemers. Andere artikelen verkopen dan waarvoor u heeft ingeschreven is niet 
toegestaan.   
 

3. Deelname  is altijd voor rekening van de deelnemer, voor inkomstenderving, verlies c.q. 
beschadiging van goederen, dan wel enig ander eigendom van de standhouder, kan de 
organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld; noch voor enige bedrijfsschade ontstaan bij 
deelname aan het Ladies Lifestyle Event. 
 

4. Betaling van de standhuur dient vooraf te gebeuren, 14 dagen na dagtekening van de factuur.  Bij 
niet op tijd betalen is uw inschrijving niet definitief en krijgt u ook geen standplaats. Hier kan niet 
van worden afgeweken! De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling. Indien u heeft 
aangegeven gebruik te willen maken van electra, dient u zelf een verlengkabel mee te nemen. 
 

5. Het is niet toegestaan reclameborden, rekken e.d. voor of naast de stand/grondplaats te plaatsen 
anders dan door de organisatie aangegeven, of anderszins het gangpad en het publiek te 
beperken, of te beïnvloeden.  
 

6. U dient uiterlijk een uur voor aanvang aanwezig te zijn. U kunt vanaf 12.00 uur opbouwen. Om 
uiterlijk 14.45 uur dient uw stand gereed te zijn. Standhouders mogen niet zonder toestemming 
van de organisatie het evenement vroegtijdig verlaten. Bij binnenkomst dient u een borg van  
€ 50,-- aan de organisatie te overhandigen, deze kunt u na afloop van het event weer ophalen bij 
de organisatie, mits u uw stand netjes achterlaat en pas na het einde (21.30 uur) afbreekt. 
 

7. Annuleringen/afzegging/absentie door de standhouder geeft geen recht op teruggave van reeds 
betaalde standhuur. Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u aansprakelijk 
voor de standhuur. 
 

8. De stand en de ruimte er omheen moeten na afloop van het evenement schoon opgeleverd 
worden; afval/verpakkingsmateriaal dient de standhouder zelf in de aangeboden vuilniszak te 
deponeren en af te voeren, ook dient u meegebrachte (kartonnen) dozen zelf mee terug te 
nemen. Indien u de stand en/of de grondplaats niet schoon oplevert zal de organisatie u de 
waarborgsom van € 50,-- NIET retour geven.  

9. Afwijkingen van de aangegeven benodigde standruimte is op de dag zelf niet meer mogelijk. 
  

10. De organisatie heeft het recht om het evenement uiterlijk 3 weken voor datum te annuleren, 
 de reeds betaalde inschrijvingskosten zullen dan aan u worden gerestitueerd. 
 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De standhouder dient 
 zich hieraan te houden. 

 

 

 


