NVTG Jubileumcongres 22 en 23 maart 2012
ALGEMENE VOORWAARDEN STANDVERHUUR
NVTG CONGRES 2012
De Stichting Evenementen NVTG (STEN) verhuurt tijdens het NVTG Jubileumcongres standruimte
aan bedrijven volgens de hieronder aangegeven voorwaarden. De huurder van een stand wordt
verder aangeduid als “deelnemer”. De STEN en deelnemer gezamenlijk worden aangeduid als
“partijen”.
Onderwerp van de overeenkomst
Artikel 1.
1.

Partijen zijn overeengekomen dat deelnemer zich zal presenteren op de bedrijvenbeurs
tijdens het NVTG Jubileumcongres op 22 en 23 maart 2012. Het congres vindt plaats in het
NBC (Nieuwegeins Business Center). Adres: Blokhoeve 1, 3438 LC te Nieuwegein.

Deelnemersbijdragen (LET OP: er gelden nieuwe regels, nl. 'eerst betalen, dan huren')
Artikel 2.
1.

Deelnemer stelt aan de STEN een bedrag van € 2.950,- exclusief BTW ter beschikking. Dit
bedrag is exclusief eventuele additionele sponsoring zoals gespecificeerd op het
opdrachtformulier. Op het totale factuurbedrag wordt een toeslag van 3% berekend, die
mag worden afgetrokken bij betaling binnen de periode zoals gespecificeerd in artikel 2.2.

2.

De STEN zendt na ontvangst van het opdrachtformulier een factuur aan de deelnemer. Het
factuurbedrag zal binnen 14 dagen na factuurdatum aan de STEN worden overgemaakt.
Facturen van overeenkomsten afgesloten minder dan 14 dagen voor de genoemde
congresdata zullen per omgaande worden voldaan.

3.

Na ontvangst van de betaling ontvangt deelnemer bericht dat er een keuze gemaakt kan
worden uit de nog beschikbare stands op de plattegrond op de website. Er geldt dus: wie
het eerst betaalt, het eerste recht heeft op keuze van een stand (met uitzondering van de
reeds ingetekende stands voor de mediasponsors). Bij niet tijdige betaling heeft STEN het
recht de standruimte aan een andere belangstellende te verhuren.

Tegenprestaties
Artikel 3.
1.
a)

Standruimte
Voorzieningen op de beursvloer
De STEN biedt een kale stand aan van maximaal 2 x 4 meter voorzien van frieslijst met
bedrijfsnaam, twee spots verlichting en één wandcontactdoos. Voor de verdere inrichting
dient de deelnemer zelf zorg te dragen. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van de
inrichtingsmogelijkheden (tafels, stoelen, planten e.d.) die de standbouwer te huur
aanbiedt.

b)

Op- en afbouw
De inrichting van de stands kan plaatsvinden vanaf woensdag 21 maart 2012, 13.00 uur.
Vanaf vrijdag 23 maart, 15.15 uur (na de laatste middagpauze) kan de stand worden leeg
gemaakt. Voor 18.00 uur dient de stand ontruimd te zijn.

c)

Toegang tot congres, avondprogramma en overnachting (van 22 op 23 maart 2012)
Inbegrepen is de toegang tot de beurs en het congres van maximaal twee
vertegenwoordigers van deelnemer als standbemanning/congresdeelnemer. Meerdere
vertegenwoordigers van de deelnemer kunnen zich inschrijven voor het geldende NVTGledentarief.
Tevens is inbegrepen de toegang tot het avondprogramma voor maximaal twee personen.
Tenslotte is inbegrepen één hotelovernachting voor 2 personen (2 x 1-persoonskamer)
tussen de beide beursdagen.
Na betaling van de factuur en de bevestiging door de STEN van de standkeuze, ontvangt
deelnemer een formulier waarop de standbemanning dient te worden aangegeven,
alsmede de voorzieningen (avondprogramma, hotelkamer e.d.) waar gebruik van wordt
gemaakt.

2.

Communicatie

a)

Op de NVTG website worden de namen van alle standhouders vermeld.

b)

Bedrijfsnaam of logo van deelnemer kunnen worden opgenomen op een specifieke
congres-sponsorpagina, met een doorlink naar een eigen website van deelnemer.

Contactpersonen
Artikel 4.
1.

STEN heeft voor de uitvoering van de overeenkomst de sponsorcommissie van Kring
Holland Noord als contactpersonen aangewezen, bereikbaar via e-mail:
kringhollandnoord@nvtg.nl. Het betreft de volgende personen:
- de heer Mark van Abkoude (Tüv Nederland)
- de heer Jos Broersen (Valstar Simonis)
- mevrouw S. Roozen (BAM Utiliteitsbouw)
- de heer J.C. Visser (Croon Elektrotechiek)
De leden van de sponsorcommissie zijn op woensdag 21 maart vanaf 10.00 uur aanwezig
in het NBC als aanspreekpunt en om items in ontvangst te nemen die te maken hebben
met aanvullende sponsoropties zoals banners e.d.

2.

Met betrekking tot de financiële aangelegenheden treedt namens STEN op
de heer P.T. van de Graaf, bereikbaar via e-mail: pvandegraaf@nvtg.nl .

3.

Namens deelnemer treedt de ondertekenaar van het opdrachtformulier op als
contactpersoon.

