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LEESWIJZER 

Jaarbeurs B.V. biedt exposanten via haar Webshop verschillende Producten en Diensten aan. De 

Diensten die Jaarbeurs B.V. via de Webshop aanbiedt kunnen onder meer catering, parkeren, 

schoonmaken- en afvalverwerking, Advertentie diensten, en Technische Diensten, zoals water, lucht, 

elektriciteit, internet en rigging omvatten. Daarnaast worden er Producten verkocht en verhuurd via de 

Webshop, zoals hardware voor audio en video, decoratie en etens- en drinkenswaren en glaswerk.  

Deel A van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op elk aanbod van Jaarbeurs B.V. in haar 

Webshop en elke Overeenkomst met betrekking tot de levering van de Diensten en verhuur en levering 

van Producten.  

Deel B van deze Algemene Voorwaarden betreft aanvullende specifieke bepalingen met betrekking tot 

verhuur van Producten, Technische Diensten, catering en Advertentie Diensten.  

 
DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN 

1. DEFINITIES 

 
1.1 In deze Algemene Voorwaarden betekent: 

 

“Aanvullende Diensten” alle andere werkzaamheden of andere prestaties dan de 

Diensten die Jaarbeurs verricht; 

 
“Advertentie” de reclameboodschap(pen), in het formaat dat is 

gespecificeerd in de Overeenkomst, die het doel hebben 

de producten of diensten van Exposant te promoten; 

"Advertentie Diensten" het tonen van de Advertentie(s) op de Locatie(s) 

gedurende een of meer Slot(s) binnen een Tijdsblok 

gedurende de Periode; 

 

"Algemene Voorwaarden" de onderhavige Webshop voorwaarden van Jaarbeurs; 

 

"AVG" de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 

2016/679; 

 

“Beurs” de beurs, tentoonstelling, manifestatie of het evenement 

ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is 

gesloten door Exposant; 

 

"Diensten" de door of namens Jaarbeurs te leveren diensten op grond 

van de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld Advertentie 

Diensten; 

 

“Exposant” de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een 

Overeenkomst alsmede een overeenkomst van deelname 

heeft gesloten met Jaarbeurs;  
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"Intellectuele Eigendomsrechten" alle rechten van intellectuele of industriële eigendom, 

waaronder begrepen octrooirechten, merkrechten, 

modelrechten, auteursrechten, databankrechten, 

bedrijfsgeheimen, know-how en rechten voortvloeiende uit 

de Handelsnaamwet; 

 

"Jaarbeurs"  de besloten vennootschap Jaarbeurs B.V., statutair 

gevestigd aan Jaarbeursplein 6, 3521 AL te Utrecht, 

ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 

30149551; 

 

“Locatie(s)” de door Partijen in de Overeenkomst overeengekomen 

locatie(s) waarop een Advertentie getoond kan worden; 

 

“Overeenkomst” de overeenkomst tussen Jaarbeurs en Exposant tot 

levering van Diensten en/of Producten, waarop de 

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn; 

 

“Periode” de in de Overeenkomst overeengekomen periode waarin 

de Advertentie op de Locatie(s) gedurende een of meer 

Slot(s) binnen een Tijdsblok wordt getoond; 

 

"Producten" de producten die door Jaarbeurs aan Exposant worden 

verhuurd of verkocht op grond van de Overeenkomst; 

 

“Slot(s)” de in de Overeenkomst overeengekomen tijdsperiode 

binnen een Tijdsblok waarbinnen een Advertentie getoond 

kan worden; 

 

“Technische Diensten” de levering van Diensten ten aanzien van elektriciteit, 

internet, water en perslucht, zoals nader gespecificeerd in 

de Webshop; 

 

“Technische Specificaties” de technische specificaties waaraan Producten en/of 

Diensten moeten voldoen, zoals aangeleverd door 

Jaarbeurs en welke van tijd tot tijd kunnen wijzigen;  

 

“Tijdsblok” de in de Overeenkomst overeengekomen periode waarin 

de Advertentie op de Locatie(s) gedurende een of meer 

Slot(s) wordt getoond;  

 

“Vertrouwelijke Informatie” alle gegevens waarvan Partijen redelijkerwijs behoren te 

weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, waaronder in 

ieder geval: (a) de informatie valt die door één van de 

Partijen als vertrouwelijk is aangeduid; en (b) de 

prijsinformatie, werkwijze, methoden en technieken van 

Jaarbeurs, voor zover dit niet openbaar is gemaakt door 

Jaarbeurs; en 
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"Webshop” de webshop van Jaarbeurs die via een portal toegankelijk 

is voor Exposant. 

 

 

1.2 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst betekent: 

 

a) “schriftelijk” ook elektronische communicatie via e-mail, internet; 

 

b) een verwijzing naar een artikel, een verwijzing naar een artikel in de Algemene 

Voorwaarden; en 

 

c) een datum of termijn met betrekking tot uitvoering van de Diensten of de verhuur en 

levering van de Producten, geen fatale termijn.  

 

2. TOEPASSELIJKHEID  
 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jaarbeurs in haar 

Webshop en elke Overeenkomst met betrekking tot de levering van de Diensten en verhuur 

en levering van Producten tussen Jaarbeurs en Exposant.  
 

2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

schriftelijk zijn overeengekomen.  
 

3. UITVOERING OVEREENKOMST 
 

3.1. Jaarbeurs zal zich inspannen om de Diensten en Producten conform de Overeenkomst te 

leveren. 

 

3.2. Partijen zullen elkaar redelijke medewerking verlenen opdat Partijen kunnen voldoen aan hun 

verplichtingen onder de Overeenkomst. 

 

3.3. Jaarbeurs is gerechtigd de wijze te bepalen waarop hetgeen overeengekomen is, uitgevoerd 

wordt, alsmede de plaats waar en het tijdstip waarop de overeengekomen prestatie door of 

namens Jaarbeurs wordt verricht, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders 

overeenkomen. Exposant zal alle voorschriften van Jaarbeurs ten aanzien van het gebruik 

van Producten en/of Diensten strikt opvolgen.  
 

3.4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of 

wenselijk zijn, dan kan Jaarbeurs de (uitvoering van de) Overeenkomst dienovereenkomstig 

aanpassen. Deze afwijkingen zullen zoveel mogelijk aan Exposant worden medegedeeld. 

Indien de afwijkingen zodanig van aard zijn dat een prijsaanpassing geïndiceerd is, dan zal 

die prijsaanpassing na overleg plaatsvinden. 
 

3.5. Jaarbeurs is gerechtigd een derde in te schakelen voor de levering van Diensten of de verhuur 

en levering van Producten. 
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3.6. Jaarbeurs is nimmer verplicht aan een verzoek tot het verlenen van Aanvullende Diensten te 

voldoen en Jaarbeurs kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke 

Overeenkomst wordt gesloten. 
 

3.7. Indien Exposant van mening is dat geleverde Producten of Diensten niet aan de 

Overeenkomst beantwoorden – waaronder begrepen niet (correct) geleverde Producten of 

Diensten – dient Exposant Jaarbeurs hierover zo spoedig mogelijk na ontvangst doch uiterlijk 

tijdens de Beurs schriftelijk dan wel per e-mail (service@jaarbeurs.nl) te informeren, bij 

gebreke waarvan Jaarbeurs nimmer is gehouden om over te gaan tot (gedeeltelijke) 

creditering. Indien Exposant een gebrek in geleverde Producten of Diensten tijdig bij Jaarbeurs 

meldt zal Jaarbeurs zich inspannen om dit gebrek te verhelpen.  
 

4. LEVERING DIENSTEN EN PRODUCTEN DOOR DERDEN 
 

4.1. Bepaalde diensten en producten die worden getoond op de Webshop kunnen alleen door een 

door Jaarbeurs aangewezen derde worden geleverd. In voorkomende gevallen dient 

Exposant de overeenkomst tot levering van de desbetreffende dienst of product rechtstreeks 

met deze partij te sluiten. Jaarbeurs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de levering 

van de diensten en producten door deze derde. 
 

4.2. Indien Exposant met een derde een overeenkomst sluit tot levering van de desbetreffende 

dienst of product op de Beurs, kan Jaarbeurs dit bedrag namens deze derde factureren aan 

Exposant tegelijk met de vergoeding die Exposant aan Jaarbeurs verschuldigd is onder de 

Overeenkomst.  
 

4.3. Exposant is verantwoordelijk voor de inschakeling van derden. Indien de door Jaarbeurs 

aangewezen derden ongeschikt zijn voor de levering van de door Exposant gewenste diensten 

en producten dient Exposant dit tijdig bij Jaarbeurs aan te geven. Partijen zullen dan in overleg 

beoordelen of de gewenste diensten en producten door een andere partij kunnen en mogen 

worden geleverd. 
 

5. VERGOEDING 
 

5.1. Exposant betaalt aan Jaarbeurs het bedrag zoals overeengekomen tussen Partijen in de 

Overeenkomst.  

 

5.2. Alle tussen Partijen overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en 

andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle vergoedingen zijn in 

euro’s en de verschuldigde bedragen zullen in euro’s voldaan worden. 

 

5.3. Betaling van bestellingen via de Webshop dient direct te geschieden, tenzij anders 

aangegeven. De bestelbevestiging en factuur worden direct na het sluiten van de 

Overeenkomst naar de Exposant verstuurd. Alle facturen zullen door de Exposant worden 

mailto:service@jaarbeurs.nl
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betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van 

specifieke condities zal de Exposant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het volledige 

factuurbedrag betalen.  
 

5.4. Indien de Overeenkomst wordt gesloten vanaf het moment van opbouw van de Beurs dient 

Exposant direct de verschuldigde bedragen te voldoen aan Jaarbeurs. 
 

5.5. Indien de Exposant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn 

betaalt, zal de Exposant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande 

bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. 
 

5.6. Indien de Exposant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering 

uit handen worden gegeven, in welk geval de Exposant naast het alsdan verschuldigde totale 

bedrag vermeerderd met genoemde administratiekosten tevens gehouden zal zijn tot volledige 

vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend 

door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de 

inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. 
 

5.7. Exposant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van 

verschuldigde bedragen. 
 

5.8. Jaarbeurs behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren voor 

haar Producten en Diensten (inclusief de prijzen van producten en diensten opgenomen in de 

Webshop).   

 

6. PERSOONSGEGEVENS/PRIVACY 
 

6.1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zullen Partijen persoonsgegevens 

verwerken. Daarbij gelden Partijen als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin 

van de AVG.   
 

6.2. Exposant zal alle persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de Overeenkomst in 

overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het 

gebied van bescherming van persoonsgegevens verwerken. Daarbij draagt Exposant er zorg 

voor dat hij Jaarbeurs uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt die Jaarbeurs op grond van 

deze regelgeving, waaronder de AVG en Uitvoeringswet op de AVG, mag ontvangen.  

Exposant staat er voor in dat eventuele persoonsgegevens op grond van toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de AVG, getoond mogen worden door Jaarbeurs conform de 

Overeenkomst.  

 

6.3. De wijze waarop Jaarbeurs de persoonsgegevens verwerkt die Exposant aan Jaarbeurs heeft 

verstrekt is te lezen in het privacy statement van Jaarbeurs. Dit privacy statement kan worden 

geraadpleegd via www.jaarbeurs.nl/privacystatement. 
 

http://www.jaarbeurs.nl/privacystatement
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6.4. Indien Exposant niet in overeenstemming handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving 

op het gebied van bescherming van persoonsgegevens of met deze bepaling is Exposant 

aansprakelijk voor alle kosten en schade die Jaarbeurs daardoor lijdt. Exposant vrijwaart 

Jaarbeurs voor boetes en/of dwangsommen van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of andere 

bevoegde autoriteiten die aan Jaarbeurs worden opgelegd en/of voor schadeclaims van 

betrokkenen of derden, indien deze zijn toe te rekenen aan Exposant. 
 

7. VERTROUWELIJKHEID  

 

7.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle Vertrouwelijke Informatie die zij van 

de andere Partij ontvangen, tenzij de eerste Partij: 

 

a) schriftelijke toestemming van de andere Partij heeft gekregen om de betreffende 

informatie aan een derde te verstrekken; of 

b) op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of 

in verband met een wettelijke verplichting, verplicht wordt informatie aan derden te 

verstrekken.  

 

7.2. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen 

ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. 
 

8. TOTSTANDKOMING, LOOPTIJD EN BEËINDIGING 

 

8.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order van de Exposant schriftelijk is 

bevestigd door Jaarbeurs.  
 

8.2. Indien meer dan één Product of Dienst op één order is vermeld, wordt dit aangemerkt als een 

order voor elk Product of Dienst afzonderlijk. 
 

8.3. Voor zover de Overeenkomst niet door volbrenging eindigt en niet anders is overeengekomen 

tussen Partijen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van de Beurs en eindigt de 

Overeenkomst van rechtswege na afloop van de Beurs. Deze beëindiging laat onverlet de 

verplichting van Exposant uitvoering te geven aan alsdan lopende niet afgewikkelde 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.  
 

8.4. De totstandkoming en/of beëindiging van de overeenkomst tussen de Exposant en Jaarbeurs 

voor deelname aan de Beurs, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de 

totstandkoming of beëindiging van deze Overeenkomst.  
 

8.5. Na de totstandkoming van de Overeenkomst is de Exposant gerechtigd om: 

a) tot het moment dat de factuur aan Exposant is verstuurd één of meer 

overeengekomen Producten of Diensten te wijzigen;  

b) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ten aanzien van één of meer Producten of 

Diensten, op te zeggen.  
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8.6. Bij opzegging van de Overeenkomst blijft de Exposant een overeenkomstig dit artikel 

opgenomen percentage van het betaalde bedrag van (het gedeelte van) de Overeenkomst die 

is opgezegd, verschuldigd aan Jaarbeurs: 

a) meer dan 6 maanden voor aanvang van de eerste dag van de opbouw zijn kosteloos; 

b) minder dan 6 maanden maar meer dan 3 maanden voor aanvang van de eerste dag 

van de opbouw: 20%; 

c) minder dan 3 maanden maar meer dan 2 maanden voor aanvang van de eerste dag 

van de opbouw: 40%; 

d) minder dan 2 maanden maar meer dan 1 maand voor aanvang van de eerste dag van 

de opbouw: 60%; 

e) minder dan 1 maand maar meer dan 10 werkdagen voor aanvang van de eerste dag 

van de opbouw: 80%. 

f) vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de eerste dag van de opbouw: 100%. 

 

8.7. Opzegging van (één of meer overeengekomen Producten of Diensten onder) de 

Overeenkomst conform artikel 8.6 en/of wijziging van (één of meer overeengekomen 

Producten of Diensten onder) de Overeenkomst is alleen mogelijk via de Exhibitor Service, 

waarbij Jaarbeurs zich het recht voorbehoudt om administratiekosten in rekening te brengen 

voor de opzegging. 
 

8.8. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 8.3Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., kan 

Jaarbeurs de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding 

verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen, indien: 

 

a) Exposant niet aan verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten met 

Jaarbeurs heeft voldaan; 

b) Exposant - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend;  

c) ten aanzien van Exposant faillissement wordt aangevraagd;  

d) de onderneming van Exposant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten 

behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; en/of 

e) de beslissende zeggenschap over de onderneming van Exposant wijzigt. 

 

8.9. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst op grond van de wet te ontbinden. Indien 

Exposant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst 

heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende 

betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Jaarbeurs 

voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de 

Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van 

het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de 

ontbinding direct opeisbaar. 
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8.10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen, is Jaarbeurs bij beëindiging van 

de Overeenkomst door Exposant nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan 

wel tot schadevergoeding gehouden.  
 

9. AANSPRAKELIJKHEID  

 

9.1. Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door Exposant, 

diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, 

vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove 

nalatigheid kan worden verweten. 
 

10. OVERMACHT 
 

10.1. In de Overeenkomst heeft overmacht de betekenis die daaraan is gegeven onder artikel 6:75 

Burgerlijk Wetboek en voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, 

oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, regelgeving van lokaal- en nationaal 

niveau welke de uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk maakt, 

transportmoeilijkheden, wanprestatie of overmacht van leveranciers, de annulering van (de 

reservering van de locatie van) een event, brand, elektriciteit storingen, epidemieën, 

pandemieën of daaraan gelijkstaande civiele noodsituaties, storingen in software en andere 

ernstige storingen in het bedrijf van Jaarbeurs of diens leveranciers. 
 

10.2. Indien Jaarbeurs haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van 

overmacht worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Jaarbeurs weer in 

staat is de Overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren. 
 

10.3. Wanneer de overmacht langer dan negentig (90) kalenderdagen heeft geduurd, hebben 

Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen 

bepaald in artikel 8.10 en 8.9 is in een dergelijk geval van overeenkomstige toepassing. 
 

11. OVERIGE 
 

11.1. De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten. 

 

11.2. Exposant vrijwaart en stelt Jaarbeurs schadeloos voor alle aanspraken van derden tot 

vergoeding van schade uit hoofde van de Overeenkomst, onder meer uit hoofde van een 

(gestelde) inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van die derden, daaronder begrepen 

indien de aanspraak veroorzaakt wordt door het uitvoeren van Diensten of verhuur of levering 

van Producten door Jaarbeurs conform de Overeenkomst of anderzijds is veroorzaakt door 

het verlenen van de Diensten of verhuur of levering van Producten. 

 

11.3. Exposant garandeert dat Exposant: 

a. een rechtspersoon of natuurlijk persoon is, die handelt in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf; 
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b. het recht heeft en volledig is gemachtigd om de Overeenkomst te sluiten, de rechten die 

hierin voorkomen te verlenen, en haar verplichtingen hieronder volledig na te komen; en 

c. het accommodatiereglement van Jaarbeurs zal naleven en medewerkers, vrijwilligers en 

andere hulppersonen die zij inschakelt voor de Beurs zal opleggen hetzelfde te doen. 

 

11.4. Exposant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een 

derde te verkopen en/of over te dragen. Jaarbeurs is gerechtigd haar aanspraken op betaling 

van vergoedingen aan een derde over te dragen. 

 

11.5. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 
 

11.6. Jaarbeurs behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Voorwaarden te 

wijzigen. Wanneer de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie 

van de Algemene Voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de 

wijziging tussen Jaarbeurs en Exposant tot stand gekomen overeenkomst. 

 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 

12.1. De Overeenkomsten tussen Jaarbeurs en Exposant worden beheerst door Nederlands recht. 

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

 

12.2. Alle geschillen tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe 

bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

 

 
DEEL B: SPECIEFIEKE BEPALINGEN 

 

13. VERHUUR PRODUCTEN 
 

13.1. Voor zover Jaarbeurs onder de Overeenkomst Producten zal verhuren aan Exposant, is naast 

Deel A (Algemene Bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden, ook dit artikel 13 van 

toepassing. 
 

13.2. In de verhuur van het Product is alleen inbegrepen wat er is gespecificeerd bij het betreffende 

Product in de Webshop. De terbeschikkingstelling van programmatuur, kabels en andere 

accessoires die nodig zijn voor het gebruik van het Product worden slechts geleverd voor 

zover dit is gespecificeerd bij het betreffende Product in de Webshop. Het Product wordt door 

Jaarbeurs geïnstalleerd tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.  
 

13.3. Vanaf het moment van installatie is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor 

rekening en risico van Exposant. 

 

https://www.jaarbeurs.nl/algemene-voorwaarden
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13.4. Exposant heeft het recht om het gehuurde op het moment van installatie te controleren of te 

laten controleren. Indien Exposant dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van 

de controle zonder op- of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in 

deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn ontvangen. 
 

13.5. Exposant zal: 

a. de Producten zorgvuldig gebruiken en als goed huisvader onder zich houden. Exposant 

zal voldoende maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Exposant is aansprakelijk 

voor alle schade aan het Product of de programmatuur op het Product die is ontstaan na 

levering van het Product. 

b. de programmatuur op een Product uitsluitend gebruiken met de op grond van 

Overeenkomst beoogde bestemming en op de overeengekomen locatie op de Beurs en 

ten behoeve van de eigen organisatie van de Exposant.  

c. het Product niet geheel of gedeeltelijk veranderen of daaraan iets toevoegen. Indien in 

voorkomend geval toch veranderingen of toevoegingen zijn aangebracht zal Exposant 

deze uiterlijk bij het einde van de Overeenkomst ongedaan maken of verwijderen. 
 

13.6. Tussen Partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van Exposant aan een Product 

aangebrachte verandering of toevoeging of alle veranderingen of toevoegingen die daaruit 

voortvloeien geen gebreken zijn in de zin van artikel 7:204 BW.  
 

13.7. Exposant zal de Producten en de programmatuur die daarop staat bij het einde van de 

Overeenkomst in de oorspronkelijke staat aan Jaarbeurs teruggeven.  
 

13.8. Indien Exposant de Producten en de programmatuur niet bij het einde van de Overeenkomst 

aan Jaarbeurs teruggeeft, brengt Jaarbeurs aan Exposant een bedrag in rekening gelijk aan 

het tarief zoals overeengekomen in de Overeenkomst voor iedere dag dat Exposant de 

Producten en de programmatuur te laat teruggeeft, een en ander onverminderd het recht van 

Jaarbeurs op verdere schadevergoeding. 
 

13.9. Exposant is aansprakelijk voor, en vrijwaart Jaarbeurs en stelt Jaarbeurs schadeloos tegen 

alle schade die Jaarbeurs lijdt ingeval van beschadiging, diefstal, verlies of verduistering of 

gebruik in strijd met de Overeenkomst van het Product tijdens de duur van de huur. 

 

14. TECHNISCHE DIENSTEN 
 

14.1. De overeengekomen prijs van de Technische Diensten zijn inclusief het aansluitpunt en het 

gebruik van de Technische Dienst.  
 

14.2. Er worden slechts Technische Diensten geleverd, voor zover dit is overeengekomen tussen 

Partijen. Voor zover Jaarbeurs onder de Overeenkomst Technische Diensten zal leveren aan 

Exposant, is naast Deel A (Algemene Bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden, ook dit 

artikel 14 van toepassing. 
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14.3. Exposant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de Technische Dienst passend is 

voor de doeleinden waarvoor Exposant de Technische Dienst wil gaan gebruiken.  
 

14.4. Voor zover Jaarbeurs met Exposant een specifieke sterkte, snelheid of kwaliteit van de 

Technische Dienst overeen is gekomen geldt, naast hetgeen Partijen onder artikel 14.5 zijn 

overeengekomen, dat deze sterkte, snelheid of kwaliteit slechts geldt tot het geleverde 

aansluitpunt. 
 

14.5. Exposant erkent en accepteert dat Jaarbeurs voor de levering van Technische Diensten 

afhankelijk is van derden. Jaarbeurs streeft naar een redelijke beschikbaarheid, sterkte, 

snelheid of kwaliteit van de Technische Diensten conform de specificaties in de 

Overeenkomst. Echter, beperkingen, gebreken en onderbrekingen in de beschikbaarheid, 

sterkte, snelheid of kwaliteit van de Technische Diensten kunnen zich voordoen en zijn geen 

tekortkoming. Jaarbeurs zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk de Technische Diensten 

te hervatten of te verbeteren. 
 

15. CATERING 
 

15.1. Voor zover Jaarbeurs onder de Overeenkomst etens- en/of drinkwaren zal leveren aan 

Exposant, is naast Deel A (Algemene Bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden, ook dit 

artikel 14 van toepassing. 
 

15.2. Jaarbeurs zal zich inspannen de etens- en/of drinkwaren op het overeengekomen tijdstip 

leveren aan Exposant bij de stand van Exposant. Exposant erkent en accepteert dat de 

kwaliteit van de etens- en/of drinkwaren na levering aan Exposant verminderd, afhankelijk van 

het soort etens- en/of drinkwaren en de wijze waarop Exposant daarmee om gaat. Het verdere 

gebruik en de bewaring van de etens- en/of drinkwaren na levering bij de stand van Exposant 

is voor eigen rekening en risico van Exposant.  
 

15.3. Exposant zal klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren onmiddellijk na 

constatering van een afwijking aan Jaarbeurs melden, opdat Jaarbeurs de gelegenheid heeft 

de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te 

verhelpen.  
 

15.4. Exposant is verantwoordelijk voor het opruimen van de etens- en/of drinkwaren. Tenzij anders 

overeengekomen kunnen etens- en/of drinkwaren en de verpakking daarvan niet worden 

teruggegeven aan Jaarbeurs. 

 

16. ADVERTENTIE DIENSTEN 

  

16.1. Voor zover Jaarbeurs onder de Overeenkomst Advertentie Diensten zal leveren aan de 

Exposant, is naast Deel A (Algemene Bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden, ook dit 

artikel 16 van toepassing. 
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16.2. Om Jaarbeurs in staat te stellen haar Diensten te leveren, zal Exposant uiterlijk vijf (5) 

werkdagen voor de overeengekomen datum waarop de Advertentie voor het eerst wordt 

getoond de Advertentie aanleveren conform de Technische Specificaties.  
 

16.3. Jaarbeurs streeft ernaar om binnen twee (2) werkdagen te testen of de door Exposant 

aangeleverde Advertentie voldoet aan de Technische Specificaties. Indien de aangeleverde 

Advertentie niet voldoet aan de Technische Specificaties zal Jaarbeurs Exposant daarvan op 

de hoogte stellen en, indien mogelijk, gelegenheid geven om de gebreken te herstellen. 

Echter, Exposant erkent en accepteert dat indien Jaarbeurs twee (2) dagen voor de 

overeengekomen datum waarop de Advertentie voor het eerst wordt getoond geen 

Advertentie heeft ontvangen die voldoet aan de Technische Specificaties, Jaarbeurs haar 

Diensten mogelijk niet kan uitvoeren. In dat geval blijft Exposant de tussen Partijen 

overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Jaarbeurs. 

  

16.4. De lay-out, het ontwerp en de inhoud van de Advertentie blijft te allen tijde de 

verantwoordelijkheid van Exposant. Exposant vrijwaart en stelt Jaarbeurs schadeloos voor 

aanspraken van derden met betrekking ter zake van alle schade die is geleden in verband met 

de lay-out, het ontwerp en de inhoud van de Advertentie. 
 

16.5. Het staat Jaarbeurs vrij om een Advertentie niet te tonen om voor haar moverende redenen. 

Jaarbeurs zal in elk geval geen Advertentie tonen die illegaal en/of onrechtmatig is of naar het 

oordeel van Jaarbeurs moreel of ethisch standpunt beledigend is. Jaarbeurs streeft er naar 

om binnen twee (2) werkdagen na aanlevering van een Advertentie de Exposant ervan op de 

hoogte te stellen dat Jaarbeurs de Advertentie niet zal tonen. Indien Exposant niet tijdig een 

nieuwe Advertentie aanlevert conform artikel 16.1 blijft Exposant de tussen Partijen 

overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Jaarbeurs. 

  

16.6. Exposant erkent en accepteert dat Jaarbeurs de Diensten niet exclusief aan Exposant levert 

en dat op de Locatie(s) gedurende het overeengekomen Tijdsblok en Slot ook advertenties 

van andere Exposanten kunnen worden getoond. 
 

16.7. Jaarbeurs streeft naar een redelijke beschikbaarheid van de Advertentie op de Locatie(s) 

gedurende een Slot(s). Echter, beperkingen, gebreken en onderbrekingen kunnen zich 

voordoen en zijn geen tekortkoming. Jaarbeurs zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk de 

Diensten te hervatten.  
 

16.8. Exposant zal geen beeldmateriaal verwerken in de Advertentie waarbij natuurlijke personen 

herkenbaar in beeld zijn gebracht, tenzij hij daarvoor expliciete toestemming in 

overeenstemming met de AVG heeft verkregen van de betrokkene(n). Exposant zal 

betrokkenen informeren over zijn verwerking van hun persoonsgegevens conform artikel 13 

en 14 AVG.  
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16.9. Exposant geeft Jaarbeurs en de door haar ingeschakelde derden, het recht om de Intellectuele 

Eigendomsrechten op een Advertentie te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om de 

Diensten te leveren. 
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