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1.

BIJLAGE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit Algemeen Reglement is een bijlage van de Algemene Voorwaarden die er aldus integraal deel
van uitmaken.

2.

DEFINITIES

De definities van de Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op www.fisa.be worden
gebruikt in het Algemeen Reglement en vervolledigd door de volgende definities voor de
interpretatie en de uitvoering van het Algemeen Reglement:
Exposantencomité

draagt de betekenis welke haar wordt toegekend in
artikel 3.4 van het Algemeen Reglement

Beurswebsite

betekent de website die specifiek is voor de Beurs en
die
in
de
volgende
vorm
aanneemt:
www.naamvandebeurs.be

3.

ORGANISATIE VAN DE BEURS

3.1

FISA alleen is gemachtigd om alle maatregelen te treffen met betrekking tot de
organisatiemodaliteiten van de Beurs, en dit in de meest ruime zin. De Exposant erkent
haar uitdrukkelijk het recht toe om alle maatregelen te treffen die zij nuttig acht in het
belang van de Beurs, haar reputatie, en het respect van het Reglement. Indien nodig,
mogen maatregelen getroffen worden ten koste van de Exposant zonder inbreuk te doen
op het recht van FISA om een bijkomende schadeloosstelling te eisen in functie van de
reëel geleden nadelige situatie. FISA behoudt zich eveneens het recht de toegang tot de
Beurs te weigeren of de beslissing te nemen om de Exposant of eender wie van zijn
vertegenwoordigers of aangestelde uit te wijzen.

3.2

Het Algemeen Reglement wordt vervolledigd door het Bijzonder Reglement en de
bijkomende instructies die rechtstreeks worden overgemaakt aan de Exposant of, meer
algemeen, die toegankelijk zijn via de Beurswebsite. Zij maken rechtshalve, integraal deel
uit van het Algemeen Reglement vanaf het moment dat zij ter beschikking worden
gesteld. De Exposant verbindt er zich toe op regelmatige basis de Beurswebsite te
bezoeken en kennis te nemen van de totaliteit van de technische inlichtingen aangaande
de Beurs of relatief aan de bouw van de stand. FISA behoudt zich bovendien het recht om
te allen tijde en door alle middelen, bijkomende instructies mee te delen die
gerechtvaardigd zijn door de noden van de organisatie van de Beurs.

3.3

De Exposant verbindt zich ertoe zeer nauwkeurig de bepalingen na te leven die terug te
vinden zijn op de Beurswebsite, alsook over het algemeen, de instructies die hem
worden meegedeeld door FISA.
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3.4

Een “Exposantencomité” samengesteld uit vertegenwoordigers van de op de Beurs
aanwezige Exposanten kan samengesteld worden door FISA ten einde haar te helpen,
enkel ter consultatie, optimaal de doelstellingen van de Beurs waar te maken en de
adviezen en suggesties van de Exposanten in te zamelen.

4.

INBEZITNEMING VAN DE STANDPLAATS

4.1

Bij toepassing van artikel 9.7 van de Algemene Voorwaarden is FISA gerechtigd om de
terbeschikkingstelling van een Standplaats aan een Exposant te weigeren indien deze in
gebreke zou blijven één van de verplichtingen na te leven die in toepassing van de
Algemene Voorwaarden ter zijnen laste vallen, en meer bepaald indien hij in gebreke zou
blijven enig Verschuldigd Bedrag te betalen aan FISA.

4.2

Onder voorbehoud van de bepalingen vervat in het artikel 5.3 hierna wordt de
Standplaats ter beschikking gesteld aan de Exposant bij de aanvang van de
montageperiode, op de dag die hem wordt gemeld door FISA.

4.3

Behoudens een andere bepaling in het Bijzonder Reglement, zal een Standplaats, die niet
daadwerkelijk door de Exposant wordt bezet 48 uur vóór de opening van de Beurs, van
rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving aan de in gebreke blijvende Exposant,
door FISA mogen worden toegekend aan een derde, waarbij onherroepelijk beschouwd
wordt dat betrokken Exposant definitief van zijn deelname aan de Beurs afziet. In dit
geval zullen de bepalingen van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden toegepast
worden op de Exposant, die geen enkele schadevergoeding kan eisen van FISA.

4.4

Iedere vergissing met betrekking tot de Standplaats dient schriftelijk gemeld te worden
aan FISA op het ogenblik van de inbezitneming van de Standplaats door de Exposant. Er
zal geen enkel gevolg worden gegeven aan klachten die worden gemeld na de inrichting
van de Standplaats.

5.

OPBOUW VAN DE STAND

5.1

De Exposant is eraan gehouden de officiële data en instructies voor de opbouw van de
stands, zoals opgenomen in het document ten dien einde meegedeeld door Fisa, te
eerbiedigen. Ieder verzoek tot afwijking zal moeten worden overgemaakt aan Fisa, die
aan de Exposant zal meedelen of dergelijke afwijking mogelijk is en tegen welke
financiële voorwaarden.
De Exposant is er tevens toe gehouden de door FISA meegedeelde instructies en
procedures voor opbouw en afbraak in acht te nemen.
Met het oog op de optimalisering van deze procedures behoudt FISA zich het recht voor
om garantiesystemen op te zetten waartoe de Exposant verklaart toe te treden - door
ondertekening van de Deelnemingsaanvraag – en die hij nauwgezet zal eerbiedigen (zie
ook artikel 13 van onderhavig Algemeen Reglement). De Exposant garandeert bovendien
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dat hij de voormelde procedures zal doen naleven door derden aan wie hij eventueel de
opbouw van zijn stand zou toevertrouwen.
5.2

Algemeen dient de inrichting van de stand die door de Exposant wordt opgericht op de
Standplaats die hem werd toegekend door FISA, conform te zijn aan de bepalingen van
de Reglementen, alsook aan de instructies opgenomen in de documenten meegedeeld
door FISA, en meer bijzonder in het document waarbij de toekenning van de Standplaats
wordt bevestigd.

5.3

In toepassing van artikel 5.1 van de Algemene Voorwaarden zal de Exposant het plan met
betrekking tot de installatie van zijn stand voor voorafgaande schriftelijk toestemming
overmaken aan FISA. Hij verbindt er zich toe zich strikt te houden aan het plan dat werd
goedgekeurd door FISA.
Ingeval zijn stand niet overeenstemt met dit plan, zonder de voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van FISA gekregen te hebben, verbindt hij zich ertoe op eigen
kosten en op eigen risico alle elementen te verwijderen die in tegenstelling zouden zijn
met het goedgekeurd plan.
Bij gebreke is FISA gerechtigd over te gaan tot de verwijdering ervan ten koste en op
risico van de Exposant die in gebreke blijft. In dit geval wordt artikel 8 van de Algemene
Voorwaarden toegepast.

5.4

FISA is gerechtigd een onherroepelijke beslissing te nemen in eventuele conflicten
ontstaan tussen de Exposanten onderling met betrekking tot het plan of de opbouw van
hun standen en dit elke keer zij dit nuttig acht voor de algemene organisatie van de
Beurs. De betrokken Exposanten verbinden er zich toe deze beslissing te respecteren en
zij zien van hun recht af om eventueel beroep aan te tekenen tegen dergelijke beslissing.

5.5

De installatie en aankleding van de stands dient beëindigd te worden uiterlijk daags voor
de Openingsdag van de Beurs om 16 uur indien de Beurs ‘s morgens open gaat, en in
geval de Beurs ‘s avonds opent met een avant-première, 4 uur voor de opening van de
Beurs en dit ten einde een controle toe te laten van de personen en organisaties die
belast zijn met de veiligheid van het Gebouw en/of de Beurs.

5.6

De Standsplaatsen worden door FISA op de grond afgelijnd. De opbouw van de stand
mag in geen enkel geval deze aflijning overschrijden en het is de verantwoordelijkheid
van de Exposant om te controleren of deze aflijning overeenkomt met de Standplaats die
hem toegekend werd door FISA.

5.7

Alle standen moeten volledig zelfdragend zijn, zonder ophanging aan of steun op de
muren of het plafond.

5.8

Behalve uitdrukkelijke toestemming van FISA of de eigenaar en/of uitbater van het
Gebouw is de installatie van verbrandingstoestellen alleen getolereerd voor standen die
aan een muur staan waar het mogelijk is om de verbrande gassen te laten ontsnappen
naar de buitenzijde van het Gebouw.
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5.9

De trussen waar al dan niet de verlichting wordt aan vastgemaakt en de ophangpunten
boven de standen mogen niet gebruikt worden om spandoeken en dergelijke op te
hangen om zodoende de stand hoogte te verhogen. Tussen de stand en de ophangende
structuren dient imperatief een lege ruimte gelaten worden.

5.10

Iedere aansluiting aan installaties of diensten voorzien in het Gebouw dient strikt
conform te gebeuren met de geldende voorschriften en voorafgaandelijk aangevraagd te
worden door de Exposant in overeenstemming met de procedures die zijn vastgesteld
door FISA en/of de eigenaar of uitbater van het Gebouw.

5.11

FISA behoudt zich bovendien het recht voor, op haar eigen initiatief en zonder
voorafgaande kennisgeving aan de betrokken Exposanten, inrichtingen die de algemene
decoratie van de Beurs, nabije Exposanten of het publiek zouden kunnen schaden, te
verwijderen of te wijzigen.

5.12

Iedere overtreding met betrekking tot de instructies voor de opbouw, afbouw of
veiligheidsvoorschriften zal aanleiding geven, van rechtswege en zonder voorafgaande
kennisgeving, tot de betaling door de Exposant van een vergoeding van €2.500
(tweeduizend vijfhonderd euro) per inbreuk, onverminderd het recht voor FISA om
bijkomende schadevergoeding te vorderen indien de geleden schade hoger zou zijn dan
bovenvermeld bedrag of zonder afbreuk te doen van elk ander recht toegekend aan FISA
door de Reglementen.
Geen enkele eventuele afwijking vanwege FISA of vanwege zijn afgevaardigden mag
aangehaald worden door de Exposant om zich aan de zijn ten laste gelegde
verplichtingen te onttrekken, waaronder de betaling van de hierboven vermelde
schadeloosstelling.

6.

AFBRAAK VAN DE STAND

6.1

Artikelen 5.1 en 5.12 van het Algemeen Reglement zijn mutatis mutandis van toepassing
op de afbraak van de stand.

6.2

De zelfklevende tapes die gebruikt worden om de vloerbedekking te bevestigen dienen
weggehaald te worden door de Exposant na de afbraak van de stand. Bij gebreke zullen
de reinigingskosten door gefactureerd worden aan de Exposant die zich ertoe verbindt
deze te betalen bij ontvangst van gezegde factuur.

6.3

De stands dienen afgebroken te worden en al het materiaal dat door de Exposant in of
rond het Gebouw werd binnengebracht dient opgeruimd te worden binnen de termijn
die hem ten gepaste tijde door FISA wordt meegedeeld.
Indien de termijn niet wordt gerespecteerd, zal FISA overgaan tot het verwijderen van de
in en rond het Gebouw resterende goederen en materialen en zal FISA de Standplaats in
oorspronkelijke staat herstellen en dit ten koste van en op risico van de Deelnemer. FISA
wijst elke verantwoordelijkheid af ten aanzien van de goederen en materialen die niet
tijdig zouden weggehaald zijn.
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7.

VERLOOP VAN DE BEURS

7.1

Enkel de producten en diensten die uitdrukkelijk vermeld werden in de
Deelnemingsaanvraag en die werden goedgekeurd door FISA mogen worden
tentoongesteld. De toebehoren en aanvullende producten gebruikt op de stand van de
Deelnemer en die als decoratie gebruikt worden op deze stand of gebruikt worden om de
toegelaten producten en diensten in de schijnwerper te stellen (bvb tegels,
muurbekleding, meubels, speciale uitrustingen, enz.) dienen tentoon gesteld te worden
op een anonieme wijze, zonder vermelding van merk of ander onderscheidend kenteken.
Indien het onmogelijk is toebehoren en aanvullende producten op anonieme wijze
tentoon te stellen, dient de Exposant deze te vermelden in de Deelnemingsaanvraag. In
dat geval behoudt FISA zich het recht een bijkomend recht tot uitstalling ter waarde van
€1.000 (duizend euro) per product of dienst te vorderen. Dit bedrag wordt op €5.000
(vijfduizend euro) gebracht per product of dienst in de volgende gevallen:
•
•

indien het product of de dienst meer dan vijf maal wordt opgenomen of vermeld op
de stand,
indien het product of de dienst of de drager ervan een oppervlakte beslaat van
meer dan 1m².

FISA behoudt zich het recht voor de producten en diensten die tentoongesteld worden
door de Exposant te doen controleren en ieder artikel of document met betrekking tot
producten of diensten die niet zouden zijn gemeld in de Deelnemingsaanvraag of die niet
voorafgaandelijk zouden zijn goedgekeurd door FISA, op kosten van de Exposant te doen
verwijderen.
Elke overtreding van de bepalingen van dit artikel leidt van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling, tot betaling door de Exposant van een vergoeding van
2.500€ (tweeduizend vijfhonderd euro) per overtreding.
7.2

FISA behoudt zich het recht om alle producten te laten verwijderen die gevaarlijk zouden
blijken of die de bezoekers van de Beurs of andere Exposanten zouden kunnen hinderen,
op kosten van de betrokken Exposant. In geen geval zal de Exposant enig verhaal kunnen
uitoefenen tegen de beslissing die wordt genomen door FISA, noch aanspraak kunnen
maken op enige schadevergoeding. Meer bepaald is FISA de enige gerechtigde om te
oordelen over het al dan niet gevaarlijke of hinderlijk karakter van de tentoongestelde
producten.

7.3

De in het Gebouw tentoongestelde producten tijdens de Beurs mogen niet uit het
Gebouw verwijderd worden door de Exposant gedurende de ganse duur van de Beurs,
tenzij voorafgaande geschreven toelating van FISA.

7.4

Iedere stand zal moeten kunnen worden geïdentificeerd in overeenstemming met de
vermeldingen (en meer bepaald de commerciële naam van de Exposant) die werden
meegedeeld voor de opname in de catalogus uitgegeven door FISA m.b.t. de Beurs, en
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indien dit het geval is, voor elke ander middel dat FISA gebruikt om de lijst van de
aanwezige Exposanten aan de Beurs mee te delen aan de bezoekers van de Beurs.
7.5

Iedere stand moet uitgerust worden met een kwalitatieve vloerbedekking die de ganse
oppervlakte van de Standplaats bedekt. Indien het om tapijt gaat dan moet dit nieuw
zijn en perfect aan de grond kleven. De zelfklevende tapes die aan de grond gekleefd
worden mogen geen enkel zichtbaar spoor nalaten na afbraak van de stand en weghalen
van het tapijt.

7.6

De staat van de stand van de Exposant dient onberispelijk tijdens de ganse duur van de
Beurs. Losse verpakkingen, voorwerpen die niet tentoon worden gesteld, vestiaires van
het personeel,… dienen buiten het zicht geplaats te worden van het publiek in de
daarvoor speciaal ingerichte plaats op de stand of elders in het Gebouw. De Exposant
dient er tevens voor in te staan dat de vloer in de nabijheid van de Standplaats die hem
werd toegekend in goede staat is.
Indien reiniging- of onderhoudswerken noodzakelijk zijn (zoals het verwijderen van afval,
de verwijdering van vlekken op de vloerbekleding,…) dan is FISA gerechtigd deze uit te
voeren op eigen initiatief en de kosten door te factureren aan de betrokken Exposant die
zich ertoe verbindt de factuur te betalen bij ontvangst ervan.

7.7

De kleding van de vertegenwoordigers van de Exposant of van elke door hem
aangestelde persoon op de stand dient te allen tijde onberispelijk te zijn en hun gedrag
waardig en onberispelijk. FISA behoudt zich het recht iedereen die aan deze eisen niet
voldoet de toegang tot de Beurs te weigeren.
De Exposant verbindt er zich toe dat tijdens de ganse duur van de Beurs zijn personeel
aanwezig is op zijn stand.

7.8

Behalve uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FISA, mag de Exposant op zijn stand
geen enkele geluidsbron installeren die een geluid van meer dan 70 decibel uitbrengt en
die, naar oordeel van FISA, hinderlijk zou kunnen zijn voor de andere Exposanten en/of
de bezoekers van de Beurs.

7.9

Een Exposant die zijn stand afsluit voor de nacht door een zeil of een doek moet er zich
van verzekeren dat het zeil of doek minstents 15cm boven de grond hangt (om te
vermijden dat het zeil of doek meegevoerd wordt door de machines van de
reinigingsploegen) en bevestigd worden zowel bovenaan als opzij van de stand.

7.10

De Exposant ontzegt zich het recht om op directe of indirecte wijze toegangskaarten of
uitnodigingen op de Beurs door te verkopen. De Exposant ontzegt zich eveneens het
recht om deze kaarten te verdelen en/of uit te delen aan de ingangen van de Beurs. De
Exposant waakt erover dat deze regel ook strikt wordt nageleefd door zijn personeel of
eenieder die bij hem in dienst is.
Indien een Exposant de bepalingen van dit artikel, direct of indirect, overtreedt, wordt
een schadevergoeding van €5.000 (vijfduizend euro) ter zijner laste gelegd. FISA behoudt
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zich echter het recht om bijkomende schadevergoedingen te vorderen, in functie van de
geleden schade.
7.11

Indien een Exposant één of meer containers of opvangbakken buiten het Gebouw wenst
op te slaan, verbindt hij er zich toe voorafgaandelijk de toestemming te vragen aan FISA
die deze vraag zal verwijzen naar de eigenaar en/of uitbater van het Gebouw, die alleen
zal beslissen of de genoemde containers of opvangbakken buiten het Gebouw kunnen
opgeslagen worden. Dit onherroepelijk besluit zal zo spoedig mogelijk aan de Exploitant
worden meegedeeld.

7.12

De toegang tot het Gebouw is strikt verboden voor voertuigen vanaf de vooravond van
de Openingsdatum van de Beurs, vanaf 12 uur dezelfde dag in geval van de organisatie ’s
avonds van een avant-première, zonder inbreuk te doen op het recht dat FISA zich
voorbehoud om een striktere regel in te voeren, en dit gedurende de ganse duur van de
Beurs. FISA zal geen enkele afwijking aan deze regel toestaan, behalve in geval van
hoogdringende redenen waarover zij alleen zal kunnen beslissen.

7.13

In geen geval kan FISA verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen, van welke
aard ook, en in het bijzonder inbreuken op de Reglementen, die door een Exposant en/of
zijn vertegenwoordigers of aangestelden ter gelegenheid van de deelname aan de Beurs
zouden kunnen gesteld worden en die zouden kunnen worden beschouwd als schadelijk
voor een andere Exposant of iedere andere belanghebbende derde.

7.14

FISA verwerpt iedere verantwoordelijkheid voor de diensten die geleverd of uitgebaat
worden door of voor rekening van de eigenaars en/of uitbaters van het Gebouw
gedurende de Beurs (zoals levering van elektriciteit, levering van water, toegang tot
parking, restaurants, bars, vestiaires, …).

7.15

FISA verwerpt elke verantwoordelijkheid voor de diensten en goederen geleverd door
derden bij wie de Exposanten bestellingen hebben geplaatst ter gelegenheid van de
Beurs (meubilair, stand decoratie, verzekeringen,…) namelijk door gebruik van de
bestelformulieren die hun ter beschikking worden gesteld o.a. op de Beurswebsite.

7.16

FISA behoudt zich verder het recht voor van de Exposant die in gebreke zou zijn gebleven
één van de in uitvoering van de Algemene Voorwaarden en/of Reglementen op hem
rustende verbintenissen na te leven, de goederen of ieder ander materieel dat door deze
Exposant in het Gebouw werd gebracht, in pand te houden tot deze in gebreke blijvende
Exposant alle gezegde verbintenissen zou hebben nageleefd.

8.

VEILIGHEID

8.1

Bij het betreden van het Gebouw verklaart en erkent de Exposant kennis te hebben
genomen van de reglementen die zijn uitgevaardigd door de eigenaar en/of uitbater van
het Gebouw in verband met de veiligheid en meer in het bijzonder de beveiliging tegen
brand, en verbindt hij er zich toe deze bepalingen nauwgezet na te leven. Deze
reglementen zijn beschikbaar op de website van de eigenaar en/of uitbater van het
Gebouw. De Exposant verbindt er zich toe om regelmatig deze website raad te plegen.
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Ingeval van inbraak door de Exposant van één van de voorzieningen van deze
reglementen, kan hij zijn onwetendheid niet inroepen.
8.2

De apparaten en producten die door de Exposant tentoongesteld worden tijdens de
Beurs dienen strikt conform te zijn aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire
bepalingen. Indien de Exposant demonstraties organiseert, dienen alle
voorzorgsmaatregelen te worden genomen ten einde de maximale veiligheid te
verzekeren voor de personen en de lokalen. FISA behoudt zich het recht voor iedere
demonstratie te doen stoppen die niet aan de maximale veiligheids- en
voorzichtigheidsvereisten zou beantwoorden.

8.3

De Exposant is alleen verantwoordelijk voor ieder ongeval dat zou kunnen plaatsvinden
op zijn Standplaats of dat zou kunnen veroorzaakt zijn door één van zijn
vertegenwoordigers, lasthebbers of aangestelden. Hij verbindt er zich toe FISA te
vrijwaren voor iedere vervolging of veroordeling dienaangaande, in hoofdsom, interesten
en kosten.

8.4

Het is uitdrukkelijk verboden in het Gebouw eender welke ontplofbare, rokende materie
binnen te brengen, of in het algemeen alle materialen die door FISA als gevaarlijk of
hinderlijk worden beschouwd voor de andere Exposanten en/of bezoekers.

8.5

Het is aan de Exposant verboden de stand zo op te bouwen of in te richten dat de
toegang tot elektrische kasten en schakelborden, brandslangen, nooduitgangen of in het
algemeen elke veiligheidsvoorziening of technische installatie van het Gebouw wordt
belemmerd.

8.6

Ieder ontvlambaar materiaal gebruikt bij de inrichting van de stand die wordt opgericht
door de Exposant dient brandwerend te zijn. FISA en de eigenaar en/of uitbater van het
Gebouw behouden zich het recht om de normen te bepalen die in deze materie dienen
gerespecteerd te worden.

8.7

FISA behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te treffen ten einde de
veiligheid van de Beurs te verzekeren en dit op kosten van de betrokken Exposant. FISA
behoudt zich tevens het recht voor, op kosten van de betrokken Exposant, iedere
gevaarlijke stand geheel of gedeeltelijk te ontruimen of iedere stand die de veiligheid van
de personen of de lokalen in het gedrang zou kunnen brengen, zonder dat de Exposant
aanspraak kan maken op terugbetaling van de bedragen die hij heeft betaald aan FISA of
op eender welke schadevergoeding.

9.

BEWAKING

9.1

Gedurende de Beurs voorziet FISA in een normale bewakingsdienst. De bewakers die
voor deze dienst worden aangesteld zijn enkel belast met de algemene bewaking van de
Beurs. Het is bijgevolg uitdrukkelijk verboden aan een Exposant aan deze bewakers
bijzondere opdrachten toe te vertrouwen.
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9.2

Het is uitdrukkelijk verboden aan Exposanten om personeel te behouden in het Gebouw
buiten de tijdspanne van twee uur voor en na de openingsuren van de Beurs.

9.3

Mits naleving van de bepalingen van de Reglementen, is de Exposant vrij de beveiliging
van de producten en diensten die tentoongesteld worden op zijn stand te organiseren,
meer in het bijzonder om diefstal, beschadiging of bedrijfsspionage te vermijden.

9.4

In geen geval zal FISA verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor diefstal,
beschadiging, bedrijfsspionage,… die plaatsvindt tijdens de Beurs en waarvoor iedere
Exposant gehouden is een bijzondere verzekering af te sluiten.

10.

VERZEKERINGEN

10.1

De Exposant is ertoe gehouden zijn burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. FISA
biedt de mogelijkheid aan de Exposant om, via de Deelnemingsaanvraag, zijn burgerlijke
aansprakelijkheid te verzekeren door aan te sluiten bij een collectieve verzekeringspolis
die wordt afgesloten door FISA in naam van alle Exposanten. In voorkomend geval,
erkent de Exposant erkent kennis genomen te hebben van de inhoud van de
verzekeringspolis.

10.2

De Exposant is ertoe gehouden, op zijn kosten en op gepaste wijze, dag en nacht alle
risico’s verbonden aan zijn deelname aan de Beurs te laten verzekeren en, meer in het
bijzonder, alle risico’s van diefstal, ongeval, vernieling of schade van zijn stand, evenals
van alle producten, goederen en materieel die aanwezig zijn, al dan niet eigendom van
de Exposant. Deze verzekering moet een afstand van verhaal tegen FISA inhouden.
De Exposant is ten aanzien van FISA verantwoordelijk voor alle gevolgen die zouden
kunnen voortvloeien uit de niet-naleving van de verbintenissen te zijnen laste uit hoofde
van huidige bepaling.

10.3

Op dezelfde wijze is de Exposant ertoe gehouden, op zijn kosten en op geschikte wijze,
alle risico’s te doen verzekeren die gebonden zijn aan de deelname tot de Beurs van zijn
personeel, aangestelde, lasthebber, of meer algemeen, van iedere persoon die zich
eventueel voor zijn rekening op de Beurs zou bevinden. Deze verzekering moet een
afstand van verhaal tegen FISA inhouden De Exposant is ten aanzien van FISA
verantwoordelijk voor alle gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de niet-naleving
van de verbintenissen te zijnen laste uit hoofde van huidige bepaling.

10.4

De Exposant verzaakt aan ieder verhaal, in geval van diefstal, ongeval of welke schade
ook, tegen FISA, de eigenaars of uitbaters van het Gebouw, de andere Exposanten van de
Beurs, de bestuurders, verantwoordelijken, zaakvoerders of aangestelden van deze
diverse entiteiten of vennootschappen.
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11.

AFVAL
FISA kan aan elke Exposant vragen een bijdrage te betalen voor het ophalen en
verwerken van afval volgens een systeem van spreiding van de globale kosten ingevoerd
door FISA. Deze bijdrage wordt gefactureerd op dezelfde manier als de prijs voor de ter
beschikkingstelling van de Standplaats.
In voorkomend geval, behoudt FISA zich het recht om een bijkomende bijdrage te
factureren indien de reële kost voor de afhaling en de verwerking van het afval hoger ligt
dan het bedrag dat in rekening werd genomen voor het bepalen van de initieel
gevraagde bijdrage aan de Exposanten.
Alle vormen van sluikstorten zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling
aanleiding geven tot een bijkomende bijdrage van €100 (honderd euro) per gehuurde m²
van de Standplaats voor rekening van de verantwoordelijke Exposant. Deze bijdrage is te
betalen bij ontvangst van de overeenkomstige factuur.

12.

SCHADE

12.1

Iedere schade aan het Gebouw of aan de installaties die ter beschikking worden gesteld
door FISA, veroorzaakt door een Exposant, door een medewerker of door een aan hem
verbonden persoon, zal het voorwerp uitmaken van een evaluatie door de
vertegenwoordigers van FISA. De kost voor herstelling, vervanging of het in de
oorspronkelijke staat brengen (enkel FISA is gerechtigd hiervoor de gepaste keuze te
maken) zal ten laste worden gelegd van de betrokken Exposant met een forfaitair bedrag
van 250€ (tweehonderd vijftig euro) per vastgesteld gebrek.
Indien de kost voor de reparatie, vervanging, of terugbrengen tot de oorspronkelijke
staat meer dan 250€ (tweehonderd vijftig euro) bedraagt zal de reële kost ten laste van
de Exposant gelegd worden, verhoogd (i) met een forfaitair bedrag van €250
(tweehonderd vijftig euro) ter vergoeding van de hieraan verbonden administratieve
kosten van FISA en (ii) de eventuele kost van de experten, deurwaarders of elk andere
derde persoon op wie FISA beslist beroep te doen in de context van het beheer van het
dossier. De Exposant verbindt er zich toe de diverse bedragen te regelen dadelijk na
ontvangst van de factuur die hem hiertoe zal worden verzonden door FISA.

12.2

Het kan gebeuren dat stands, opgebouwd door FISA, aan een Exposant verhuurd worden.
Iedere schade aan dergelijke verhuurde stands zullen door FISA door gefactureerd
worden aan 300% van de verhuurprijs van deze stand. In geval FISA een Standplaats
verhuurt met inbegrip van een opgebouwde stand voor een forfaitaire prijs, dan zal de
basis voor het berekenen van de schade de forfaitaire prijs zijn.

13.

WAARBORGEN
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13.1

Om de naleving van de voorzieningen van de Reglementen, en indien van toepassing van
de reglementen van de eigenaar en/of uitbater van het Gebouw, te garanderen, behoudt
FISA zich het recht voor om een systeem van waarborgen in te stellen waaraan de
Exposant verklaart zicht te verbinden en te respecteren na ondertekening van de
Deelnemingsaanvraag. Indien deze waarborgen effectief betaald worden zoals bepaald
in artikel 13.3 hieronder maken zij onderdeel uit van het Verschuldigde Bedrag.

13.2

Indien mogelijk zullen deze waarborgen het voorwerp uitmaken van een reservering op
een credit card. In het geval van niet-naleving van de instructies waaraan de waarborg
gekoppeld is, zal FISA overgaan tot de definitieve heffing van deze waarborg op deze
creditcard. In geen geval aanvaardt FISA enkele aansprakelijkheid m.b.t. het falen van de
operator die deze creditcards beheert.

13.3

Als FISA vereist dat de waarborg wordt betaald, zal deze waarborg terugbetaald worden
op eerste verzoek van de Exposant na de sluitingsdatum van de Beurs, op voorwaarde
dat instructies waaraan de waarborg verbonden is integraal nageleefd werden door de
Exposant. In tegengesteld geval wordt de waarborg definitief toegewezen aan FISA.

13.4

Elke betaalde waarborg waarvan de terugbetaling niet geëist werd door de Exposant
binnen de zes maanden van de sluitingsdatum van de Beurs blijft definitief toegewezen
aan FISA.

14.

ADVERTENTIE EN PROMOTIE

14.1

Het is uitdrukkelijk verboden aan de Exposanten:
om monsters, documenten, of meer algemeen ieder promotioneel materieel of
voorwerp uit te delen buiten zijn Standplaats, zonder voorafgaand en schriftelijk
akkoord van FISA;
• om documenten, pamfletten of welk materiaal ook met een politiek of religieus
karakter of waarvan FISA zou oordelen dat het van aard is de faam of het succes van
de Beurs te schaden, tentoon te stellen of te verdelen;
• dieren (huisdieren of andere) te gebruiken om de aandacht van het publiek te
trekken en zodoende de aantrekkingskracht van de stand te verhogen;
• demonstraties te organiseren of promotionele acties te voeren of nog publiciteit of
promotioneel materiaal te plaatsen die de naburige Exposanten of de bezoekers van
de Beurs zouden kunnen hinderen;
• voorwerpen uit te stallen die uitsteken aan de voorzijde van de stand die werd
geïnstalleerd op hun Standplaats;
• de binnen- of buitenwanden van het Gebouw, zuilen, balustrades enz. te
beschilderen of te beplakken met affiches.
•

14.2

De Exposant mag geen publiciteit voeren of promotie doen in zijn stand, tenzij voor de
producten en/of diensten waarvoor de toelating werd gevraagd aan FISA en die door
deze laatste werden aanvaard. In geen geval mag een document of publicitair materiaal
voor andere producten en/of diensten worden binnengebracht in het Gebouw.
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14.3

Toebehoren of aanvullende materialen, al dan niet anoniem tentoongesteld, zoals
vermeld in artikel 7.1 mogen het voorwerp niet uitmaken van welke vorm van
advertentie of promotie dan ook.

15.

GEBRUIK VAN HET MERK VAN DE BEURS

15.1

FISA heeft alle merken van zijn Beurzen beschermd. Zodoende is zij de enige die vrij
beschikt over het gebruik van deze merken in haar communicatie.

15.2

Vanaf de Aanvaarding en tot vier maanden na de sluitingsdatum van de Beurs, geeft FISA
aan de Exposant een tijdelijke licentie tot gebruik van het figuratief en verbaal merk van
de Beurs.
De prijs van deze licentie is inbegrepen in de prijs per m² van de ter beschikking stelling
die betaald werd door de Exposant aan FISA tijdens de Beurs.

15.3

Elk gebruik door een Exposant van het figuratief merk van de Beurs moet gevolgd
worden door een speciaal merkteken dat aangeeft dat het een merk betreft beschermd
door het auteursrecht: bijvoorbeeld « mijnlogo  ».

15.4

Elk gebruik door een Exposant van het verbaal merk van de Beurs moet gevolgd worden
door een speciaal merkteken dat aangeeft dat het een merk betreft beschermd door het
merkenrecht: bijvoorbeeld « mijnmerk ».

15.5

Elk gebruik door een Exposant van het verbaal en/of figuratief merk van de Beurs kan
slechts plaatsgrijpen in de communicatie van de Exposant die aangeeft dat hij aan de
Beurs deelneemt. In deze context kan de Exposant meedelen dat hij speciale
commerciële acties voert of zal voeren m.b.t. de Beurs, en dit binnen de grenzen van de
wet op handelspraktijken.

15.6

FISA zal als enige oordelen over het juiste gebruik van het verbaal en figuratief merk van
de Beurs. De Exposant zal onmiddellijk overgaan tot het verwijderen van elke vermelding
van het verbaal en/of figuratief merk van de Beurs in zijn communicatie op eerste
verzoek van FISA die haar besluit zal verrechtvaardigen.

15.7

Bij niet-naleving van één van de bepalingen van dit artikel is de Exposant is aansprakelijk
voor een vergoeding van 10.000€ (tienduizend euro) per overtreding.
Het recht van FISA om betaling te eisen van de vergoedingen vermeld in dit artikel doet
niets af van zijn recht om van de Exposant bijkomende vergoedingen en verwijlinteresten
te eisen, indien werkelijke geleden schade groter blijkt te zijn dan de schadevergoeding
voorzien in huidig artikel.
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16.

GEBRUIK VAN DOMEINNAMEN DIE HET MERK VAN DE BEURS
INHOUDEN

16.1

FISA heeft alle domeinnamen m.b.t. de merken van de Beurzen neergelegd. Als zodanig
is zij de enige die deze domeinnamen vrij kan gebruiken in al haar communicatie.

16.2

Het is ten strengste verboden aan elke Exposant om domeinnamen te creëren die geheel
of gedeeltelijk de domeinnamen door FISA neergelegd gebruiken.

16.3

Ook als een nieuw top-level domein (ook wel "extensie" genoemd zoals
bijvoorbeeld : .com, .be) beschikbaar komt te zijn of gecreëerd wordt door de
autoriteiten die de domeinnamen beheren, en dat FISA nog niet de merken m.b.t. de
Beurzen heeft geregistreerd met dit top-level domein, dan is het verboden aan elke
Exposant één van de merken van FISA te registreren met dit top-level domein.

16.4

Bij niet naleven van de voorzieningen van dit artikel, zal de Exposant voorgoed
uitgesloten worden van enige deelname aan welke Beurs dan ook. Bovendien behoud
FISA zicht het recht voor om voor de rechtbanken herstelling te eisen voor de geleden
schade.

17.

COMMUNICATIEMIDDELEN

17.1

De Exposant is verplicht aanwezig te zijn in het geheel van de communicatiemiddelen
aangewend door FISA om de bezoeker te informeren over de lijst van aanwezige
Exposanten op de Beurs, zijnde, zonder dat deze opsomming een verplichting uitmaakt
voor FISA: plan van de Beurs, Beurswebsite, catalogus, informatiezuilen, … FISA beschikt
over het exclusief recht deze communicatiemiddelen uit te geven. Zij mag de uitgave
uitbesteden of toekennen aan een derde van haar keuze.

17.2

De Exposant verbindt er zich toe, binnen de gestelde termijnen en volgens de door FISA
vastgelegde procedures, het geheel aan informatie (exacte coördinaten,
contactpersoon, …) relatief aan zijn bedrijf, zijn producten/of diensten aangeboden
tijdens de Beurs over te maken aan FISA. De Exposant garandeert de juistheid en het
oprecht karakter van de gegeven informatie en verbindt er zich toe FISA te vrijwaren van
elk bezwaar of actie die zou kunnen worden ondernomen door een derde in verband met
of omwille van de gegeven informatie.
In voorkomend geval, vermelden de Tariefvoorwaarden de financiële bijdrage(n) van de
Exposant om aanwezig te zijn in elk communicatiemiddel bestemd voor de bezoeker.

17.3

FISA garandeert niet dat de gegevens van de Exposant (naam, logo, ...) in diverse
marketing materialen die door haar ontwikkelt worden zullen opgenomen worden indien
de genoemde gegevens door de Exposant minder dan 30 dagen vóór de aanvang van de
montage van de Beurs aan FISA overgemaakt werden.
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17.4

FISA verwerpt iedere aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de
catalogus en op de Beurswebsite, en algemeen, in elke communicatie die de Exposant
vermeld, en behoudt zich het recht voor de presentatie of inhoud te wijzigen elke keer zij
dit nuttig zou achten.

18.

RESPECT VAN DE WETGEVING

18.1

Het behoort de Exposant toe alle douaneformaliteiten te vervullen voor het materiaal en
de producten die afkomstig zijn uit het buitenland. FISA kan in geen geval
verantwoordelijk worden gesteld voor de moeilijkheden die deze formaliteiten zouden
meebrengen.

18.2

De Exposant is verplicht alle rechten of taksen i.v.m. de verspreiding van muzikale,
audiovisuele, multimediale programma’s of i.v.m. het gebruik van eender welk element
van intellectuele eigendom direct te betalen aan de rechthebbenden of aan de
organisaties of publieke administraties die belast zijn met de inning hiervan. FISA
aanvaardt geen aansprakelijkheid in dit verband.

18.3

Algemeen gesteld, is de Exposant gehouden zeer nauwkeurig alle wettelijke en
reglementaire bepalingen na te leven, of deze nu van gemeentelijke, gewestelijke of
federale, …aard zijn en die van toepassing zijn zowel op zichzelf of op de producten en
diensten die hij tentoon stelt op de Beurs.
Door het indienen en tekenen van de Deelnemingsaanvraag verklaart en erkent de
Exposant perfect kennis te hebben van alle legale en reglementaire voorschriften. In
geen geval zal FISA verantwoordelijk mogen worden gesteld voor welke tekortkoming
ook van een Exposant en deze laatste verbindt er zich toe FISA te vrijwaren voor iedere
vervolging of veroordeling dienaangaande, in hoofdsom, intresten en kosten (in het
bijzonder de eventuele kosten van verdediging in rechte).

18.4

De Exposant is verplicht nauwgezet de sociale wetgeving na te leven met betrekking tot
de personen aanwezig op de stand of die belast zijn met de opbouw en/of afbraak van de
stand. Meer in het bijzonder is hij alleen verantwoordelijk voor het houden van een
personeelsregister, door hem aangesteld ter gelegenheid van de Beurs. FISA aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.
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