
Deelnemen als eventpartner
DONDERDAG 21 APRIL 2022 - DE MONTIL - AFFLIGEM

Factuuradres

Bedrijfsnaam   

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats 

BTW-nummer 

Contactpersoon M   V

Functie 

Telefoon 

Email

PO-nummer / Uw referentie

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 april 2022 in de Montil te Affligem.

Graag opsturen of gescand e-mailen naar:  
Credit Expo België 2022 
Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nederland  
E-mail: info@creditexpo.be 
Behoud een kopie voor uw eigen dossier.

Datum

Handtekening

PARTNER PREMIUM PARTNER + PARTNER

INVESTERING (EX BTW) 12.000 € 7.500 € 4.500 €

1 'meeting point' in de netwerkruimte (totem met flatscreen 
voor presentaties, logo-paneel en statafels) • • •
Geen kosten voor een beursstand • • •
Gratis gebruik 'event app': op voorhand afspraken maken met 
bezoekers tijdens het event • • •
Uw relevante content op de Credit Expo website (bedrijfsprofiel 
& nieuws & vakartikels) • • •
Catering (licht ontbijt & lunchbuffet & dranken & receptie) • • •
Aantal eigen medewerkers op het event 9 6 3

Toegangskaarten voor relaties 24 12 6

Advertorial/interview in e-nieuwsbrief creditexpo.be • •
1 seminar van 45' als onderdeel van het congresprogramma • •
1 bedrijfspitch van 10' aansluitend op de keynote •
Live stream van uw seminar op de website creditexpo.be •
Uw logo op alle communicatie omtrent het event •
Sector-exclusiviteit: geen concurrent als premium partner •
U kunt de keynote spreker leveren (topic te bepalen in overleg 
met organisatie; eigen investering) •

www.creditexpo.be



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

Organisatie
Credit Expo België wordt georganiseerd door: Next Level Academy 
B.V. (hierna: ‘de organisatie’). Het correspondentieadres is:  
Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nederland,  
Telefoon: +31(0)20 - 672 1371, E-mail: info@creditexpo.be

Plaats en tijdstip
Het evenement wordt georganiseerd in De Montil te Affligem op 
donderdag 21 april 2022.

Openingstijden
Het evenement is voor bezoekers geopend van 09.00 uur tot en met 
18.00 uur. Voor eventpartners is het evenement van 08.00 uur tot en 
met 19.00 uur geopend.

Meeting points
Het ‘meeting point’ van de eventpartners wordt volledig door de 
organisator opgeleverd (totem met logo en scherm, tafel voor laptop, 
hdmi kabel, elektriciteit en wifi). Op 21 april tussen 08.00 uur en 
09.00 uur kan de laptop van de eventpartner door henzelf 
aangesloten worden op het scherm (voor demo’s en presentaties). 
Om de uniformiteit van het event te vrijwaren is het niet toegestaan 
om het meeting point verder aan te kleden met extra eigen marketing-
materiaal (bv pop-up wand of beachvlag). Eigen standbouw door de 
eventpartners is niet toegestaan.

Speciale activiteiten
Speciale activiteiten op de meeting points, zoals optredens met beeld 
en geluid, kunnen uitsluitend plaatsvinden indien hiertoe, uiterlijk 30 
dagen voor aanvang van het event, 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 bezoekers geen overlast ondervinden.

Eventpartners
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.

Programma
Op het evenement kunnen uitsluitend producten en diensten worden 
gepresenteerd die naar inzicht van de organisatie in overeen-
stemming 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.

Corona-clausule
De overeengekomen kosten voor deelname worden pas in rekening 
gebracht op het moment dat het zeker is dat er, als gevolg van door 
de overheid opgelegde beperkende maatregelen n.a.v. COVID-19, 
geen verbod geldt voor het organiseren van Credit Expo België 
2022. Door de eventpartner gemaakte kosten voor de voorbereiding 
van de deelname kunnen niet op de organisator verhaald worden 
indien het event door de coronamaatregelen zou uitgesteld of 
afgelast worden. 

Annuleren
Annuleren van bevestigde deelname door de eventpartner is wegens 
het eenmalige karakter van het evenement niet mogelijk.

Voorbehoud wegens wijzigingen
De organisatie behoudt 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 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. Indien het live event door de coronamaatregelen niet kan 
plaatsvinden behoudt de organisatie zich het recht voor om, in goed 
overleg met de partners, een digitale versie in de plaats te organiseren.

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 factuurdatum. De betalingstermijn bedraagt 30 
dagen na de datering van de betreffende factuur. Wordt minder dan 
30 dagen vóór 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 overeen komsten welke daarvan het 
uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

www.creditexpo.be
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