
 

 

 Algemene Voorwaarden Deelname NAG Activiteiten 
 
Deelname  
Indien het inschrijfformulier ingediend is door de deelnemer en ontvangen door de NAG is de 
deelnemer gehouden te participeren conform de aangegeven vorm van deelname. De deelnemer is 
verplicht zich te houden aan de hieronder genoemde voorwaarden van deelname aan de NAG 
activiteit. De NAG behandelt inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.  
 
De eventuele standindeling wordt gebaseerd op de standgrootte en vervolgens op volgorde van 
inschrijving. De NAG houdt zich het recht voor bij overschrijding van de beschikbare ruimte de 
volgorde van binnenkomst aan te houden, danwel de beschikbare ruimte evenredig te verdelen. 
Tevens houdt de NAG zich het recht voor inschrijvingen te weigeren bij overschrijding van de 
beschikbare ruimte of aanmelding na de gestelde deadline.  

 
Kosten  
Bij deelname aan een activiteit die geen beursdeelname behelst dekken de kosten 
deelname en geen reis- en verblijf of andere kosten. Deelnemers zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen deelname en aanwezigheid. De NAG is niet aansprakelijk voor andere 
kosten zoals bijvoorbeeld parkeergeld of entreegelden die niet nadrukkelijk gedekt zijn 
in de evenementomschrijving. 
 
Bij deelname met een standruimte van tenminste 6 m2 of een veelvoud hiervan zijn de 
volgende kosten inbegrepen:  

• Standontwerp, standruimte, standbouw en stand-inrichting met:  
o Vloerbedekking in een standaardkleur  
o Uniforme naamsvermelding, Nederland decoratie  
o Standaard verlichting  
o Standaard meubilair  

• Centrale registratie (badges/invitaties) – afhankelijk van de deelname, van te voren 
gecommuniceerd  

• Standaard opname van uw bedrijfsprofiel in de officiële beurscatalogus  
• Gebruik van centrale lounge (incl. catering en faciliteiten om zakenrelaties te ontvangen)  
• Coördinatie van het collectief goederentransport  
• Begeleiding ter plaatse  

 
Bij deelname met een posterpresentatie zijn de volgende kosten inbegrepen:  

• Presentatieplaats voor een poster in de afmeting 80*120 cm/100*120cm (portrait), 
afhankelijk van standontwerp. De locatie bevindt zich over het algemeen in de centrale 
lounge.  

• Brochure tray (A4 staand)  
• Standaard opname van uw bedrijfsprofiel in de officiële beurscatalogus  
• Centrale registratie (badges/invitaties) – vast aantal, vooraf gecommuniceerd 
• Gebruik van centrale lounge (incl. catering en faciliteiten om zakenrelaties te ontvangen)  
• Begeleiding ter plaatse  

 
NIET in de deelname som van evenementen inbegrepen zijn de overige kosten als:  

• Transport, laden, lossen, douanebehandeling en plaatsen van de expositiegoederen en 
documentatie van deelnemers  

• Kosten voor toegang- en parkeerkaarten/invitaties  
• Aanvullende vermeldingen in de officiële beurscatalogus  
• Reis- en verblijfkosten  
• Kosten voor de extra inrichting van de stand d.m.v. meubilair, vitrines, fotopanelen, extra 

verlichting, machineopstelling e.d. en bij een panelenpresentatie extra's als console en kast  
• Extra aansluiting- en verbruikskosten voor water/elektra/internet/telefoon/fax  
• Salarissen van tolken, standhulpen e.d. en overige bijzondere voorzieningen N.B. de kosten 

van deze en andere extra dienstverleningen worden direct bij ontvangst van de 
desbetreffende factuur aan de deelnemers in rekening gebracht. 



 

Betalingen  
De deelnemer verplicht zich de kosten genoemd tijdens de inschrijving tijdig te voldoen. De kosten 
voor nationale evenementen worden na afloop gefactureerd.  
 
Gezien de verplichtingen tijdens internationale evenementen en missies, welke de NAG bij voorbaat 
op zich dient te nemen, en de financiële consequenties daarvan, zal aan de deelnemers direct na 
bevestiging van deelname of na toewijzing van de standruimte 50% van de deelnemingssom door 
de NAG in rekening worden gebracht. De overige 50% van de deelnemingssom wordt 1 maand 
voor aanvang van het evenement in rekening gebracht. Overige kosten die niet zijn opgenomen in 
de deelnamesom worden direct na ontvangst van de desbetreffende factuur in rekening gebracht. 
Deelnemers ontvangen een gespecificeerde factuur. De deelnemer aanvaardt de verplichting, deze 
factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen.  

 
Annulering door deelnemers  
In geval van annulering blijft de wettelijke verplichting van betaling van het totaalbedrag van de 
deelnemingssom onverminderd van kracht aangezien de NAG deze kosten niet kan verhalen. Deze 
verplichting is ook van kracht op kosten gemaakt door de NAG en door de NAG gecontracteerde 
firma’s.  

 
Annulering door NAG of Beursorganisatie 
De NAG behoudt zich het recht voor de Nederlandse inzending te annuleren. De deelnemer zal niet 
bevoegd zijn zich uit de overeenkomst terug te trekken, noch om schadevergoeding te eisen. Zou 
de tentoonstelling of de collectieve inzending worden afgelast dan zal de NAG niet aansprakelijk 
zijn voor eventuele verliezen of ander nadeel door de standhouder dientengevolge geleden. Bij 
annulering zal de deelnemingssom worden gerestitueerd onder aftrek van de door de NAG op dat 
ogenblik gemaakte kosten voor aangegane verplichtingen. De NAG zal altijd de annuleringskosten 
onderhandelen, maar deze kosten verschillen per beurs en zijn opvraagbaar bij het NAG kantoor. 
 

Deadlines  
De deelnemer is verplicht zich te houden aan alle door de NAG en door de NAG gecontracteerde 
firma’s te stellen deadlines ten behoeve van de organisatie van haar activiteiten. Indien hieraan 
door de deelnemer niet wordt voldaan kan de NAG geen verantwoordelijkheid dragen voor 
eventuele consequenties. 

 

Aansprakelijkheid  
NAG uit welke hoofde dan ook is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen 
bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade voor de deelnemer of eventuele 
derden, tenzij NAG opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten is. Dit geldt ook voor schade 
veroorzaakt door derden die door NAG zijn ingeschakeld, zelfs wanneer deze schade veroorzaakt is 
door opzet of bewuste roekeloosheid van bovengenoemde derden. Indien de deelnemer (mede) op 
basis van door NAG verrichte Diensten bepaalde beslissingen neemt, kan NAG nimmer 
verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen of de resultaten daarvan. 


