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Inschrijfformulier als exposant
DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019, BRABANTHAL, LEUVEN
Factuuradres
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
BTW-nummer
Contactpersoon

M   V

Functie
Telefoon
Email
PO-nummer / Uw referentie

Standruimte
Gold - 18 m2 standruimte, investering ¤ 6.000 excl. BTW
Silver - 9 m standruimte, investering ¤ 3.500 excl. BTW
2

Bedrijfsnaam graag als volgt vermelden in de beurswijzer en
op de frieslijst:

Promotie vooraf
	Wij willen een advertorial (interview) plaatsen in de
creditexpo.be e-nieuwsbrief, investering ¤ 1.000 excl. BTW
	Wij willen adverteren in de beurscatalogus (verspreiding
tijdens Credit Expo 2019, oplage 1.000), wij bevestigen
door ondertekening van dit formulier de volgende
advertentieruimte:
Full Colour
Cover 4 (achterpagina, 1/1 pagina)
Cover 2 of 3 (1/1 pagina)
1/1 pagina naast beursplattegrond
1/1 pagina (binnenwerk)

Presenteren
	Wij willen één presentatie van 45 minuten verzorgen,
investering ¤ 500 excl. BTW. Dit is uitsluitend van
toepassing voor Silver partners. Er geldt een maximum van
één presentatie per partner.

Sponsoring
	Platinum Sponsor inclusief 18 m2 standruimte zoals in de
brochure vermeld, investering ¤ 8.500 excl. BTW

Ondergetekende verklaart hierbij onder de bepalingen zoals
omschreven in de ‘deelnemingsvoorwaarden’ waarmee hij/zij hierbij
akkoord gaat, als exposant te willen deelnemen aan Credit Expo
België op donderdag 21 november 2019 in de Brabanthal te Leuven:

Datum

 ponsoring koffie/thee voorziening (logo op alle bekers en
S
bij de uitgiftepunten), investering ¤ 3.000 excl. BTW
Graag opsturen of gescand e-mailen naar:
Credit Expo Belgium 2019, Jan Vrijmanstraat 293,
NL-1087 MN Amsterdam,
E-mail: info@creditexpo.be.
Behoud een kopie voor uw eigen dossier.

Tarief
€ 1.000
€ 800
€ 800
€ 600

Handtekening
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Deelnemingsvoorwaarden
De bepalingen waaronder aan ‘Credit Expo
Belgium’ (hierna te noemen: het evenement)
kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd
in de volgende deelnemingsvoorwaarden.

Organisatie
Credit Expo Belgium wordt georganiseerd
door: Next Level Academy B.V. (hierna: ‘de
organisatie’). Het correspondentieadres is:
Jan Vrijmanstraat 293, NL-1087 MN
Amsterdam, Nederland, Telefoon: +31(0)20
- 672 1371, E-mail: info@creditexpo.be

Plaats en tijdstip
Het evenement wordt georganiseerd
in de Brabanthal te Leuven op
donderdag 21 november 2018.

Openingstijden
Het evenement is voor bezoekers
geopend van 09.00 uur tot en met 18.00
uur. Voor standhouders is het evenement van
07.00 uur tot en met 20.00 uur geopend.

Opbouw en demontage
Deelnemers die gebruik maken van eigen
standbouw kunnen op woensdag
20 november tussen 11.00 uur en 21.00 uur
opbouwen. Deelnemers die gebruik maken
van uniforme standbouw kunnen op
woensdag 20 november tussen 15.00 uur en
21.00 uur of op donderdag 21 november
tussen 07.00 uur en 09.00 uur hun stand
inrichten. Het afbouwen van stands met eigen
standbouw dient te gebeuren op donderdag
21 november tussen 18.00 uur en 21.00 uur.
Standhouders die gebruik maken van
uniforme standbouw dienen hun stand tussen
18.00 uur en 19.00 uur te hebben ontruimd.

Standbouw
De toegestane bouwhoogte is 250 cm,
inclusief eventuele vloerbedekking. Door
de organisatie wordt uniforme standbouw
verzorgd in de afmetingen 9m² en 18m².
De details van de uniforme standbouw
worden apart bezorgd aan de exposanten.

Deelnemers

Annuleringsvoorwaarden

De aan het evenement deelnemende
organisaties zijn economisch actief in
de markt voor creditmanagement of
aanpalende financiële dienstverlening.
De organisatie behoudt zich het recht voor
deelnemers te weigeren zonder daarover
verantwoording te hoeven afleggen.

Op het evenement kunnen uitsluitend
producten en diensten worden
gepresenteerd die naar, inzicht van de
organisatie, in overeenstemming zijn met het
doel van het evenement om het publiek een
zo breed mogelijk overzicht te bieden van
de Belgische markt voor creditmanagement
en daaraan gerelateerde aspecten. Dit
ter beoordeling door de organisatie.

Annuleren is wegens het éénmalige karakter
van het evenement niet mogelijk. Vindt het
evenement onverhoopt niet plaats, dan
wordt de inschrijving en eventueel reeds
gedane vaststelling van de standruimte als
vervallen beschouwd en zullen de door de
deelnemer gedane betalingen ter zake van
de standhuur worden gerestitueerd, onder
aftrek van de reeds voor de organisatie van
het evenement ontstane kosten, die geheel
of gedeeltelijk over de deelnemers naar
evenredigheid op basis van de standruimte
waarvoor werd ingeschreven, c.q. die werd
vastgesteld, kunnen worden omgeslagen.
Deze restitutie zal plaats hebben binnen
60 (zestig) dagen nadat de organisatie
onverhoopt het besluit heeft genomen
het evenement niet te laten doorgaan.

Speciale activiteiten

Voorbehoud wegens wijzigingen

Speciale activiteiten op de stands, zoals
presentaties en/of optredens met beeld
en geluid, kunnen uitsluitend plaatsvinden
indien hiertoe, uiterlijk 30 dagen voor
aanvang, schriftelijk toestemming is gevraagd
en is verkregen van de organisatie. Aan
het verlenen van toestemming wordt
onder andere de voorwaarde verbonden
dat de activiteit zodanig gesitueerd
moet zijn dat de toeschouwers geen
hinderlijk oponthoud in de gangpaden
veroorzaken en overige deelnemers er
geen geluidsoverlast van hebben.

De organisatie behoud zich het recht voor
om wegens bijzondere omstandigheden die
buiten haar toedoen zijn ontstaan, alsmede
indien de organisatie daartoe noopt, de
vermelde data en tijden van het evenement,
de vastgestelde standomvang, het standtype
en of plaatsing daarvan te wijzigen dan wel
het evenement geen doorgang te laten
vinden, zonder dat de deelnemer in zodanig
geval aanspraken kan doen gelden tegen
de organisatie op vergoeding van enigerlei
schade, in welke vorm of uit welke oorzaak
deze ook mocht zijn ontstaan, ongeacht
of de vaststelling van standruimte reeds
aan de deelnemer ter kennis is gebracht.

Programma

Betalingscondities
De betaling dient in één keer te gebeuren
na ontvangst van de bevestiging en factuur
inzake de inschrijving. De betalingstermijn
bedraagt 30 dagen na de datering van
de betreffende factuur. Wordt minder
dan 30 dagen vóór de opbouwdag van
Credit Expo ingeschreven, dan dient
het verschuldigde bedrag gelijktijdig
met de indiening van het verzoek
tot inschrijving te zijn voldaan.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en op
overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel
zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden beslecht
door de bevoegde Nederlandse rechter.

