ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SOONER EVENTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE DEDEMSVAART VAN
GOGHSTRAAT 22 7701 ZL DEDEMSVAART. TEL +31(0)38 76 000 88 / INFO@SOONER.NL / WWW.SOONER.NL. DEZE
ALGEMENE VOORWAARDEN (VERSIE 1.2/APRIL 2014) ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR
OOST NEDERLAND GEVESTIGD TE ZWOLLE ONDER NUMMER 59723289.
De navolgende bepalingen op deze Events en of diensten zijn van toepassing en wordengeacht van
bedoelde ‘deelnemingsvoorwaarden’ deel uit te maken. Onder ‘wederpartij’ wordt in dit reglement
verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich als deelnemer aan het Event heeft aangemeld
of diensten van SOONER Events geleverd krijgt. Onder deelnemingsvoorwaarden’ worden alle aanwijzingen, zowel schriftelijk als mondeling, verstaan, die de organisatie voor, tijdens en na de vakbeurs
geeft.
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen
SOONER Events en wederpartij met betrekking tot standruimte(n) en aanvullende producten en
of diensten. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of inschrijving, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de
toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze
algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2 EVENEMENTEN:
1. SOONER Events: de Eenmanszaak alsmede hun (rechts)persoon en hun bevoegde vertegenwoordigers
waarmee in samenwerking de Events en of diensten georganiseerd wordt.
2. Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SOONER Events de ruimte verhuurt
waar het Event wordt gehouden.
3. Beursaccommodatie: de ruimte waar het Event plaatsvindt, zoals door de accommodatie verhuurder ter beschikking gesteld.
4. Standruimte: het aantal vierkante meters, dat aan de wederpartij wordt verhuurd.
ARTIKEL 3 OVEREENKOMST VAN DEELNAME:
1 Bindend inschrijfformulier: het document waarmee de wederpartij aangeeft te willen deelnemen aan
het Event en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden. SOONER Events behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van
het bindend inschrijfformulier af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de
vrees voor verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen.
2 Overeenkomst van deelname kan ook geschieden door de overeenkomst tussen SOONER Events en
wederpartij die ontstaat door ondertekening van de offerte door de wederpartij. In deze offerte zijn
de essentialia (o.m. omvang van de standruimte, deelnamekosten, locatie) met betrekking tot het ter
beschikking stellen van ruimte aan de wederpartij opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden maken
integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname.
3 Indien de overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere ruimtes, is hetgeen
in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele standruimte.
4 Door de wederpartij op het bindend inschrijfformulier dan wel op de offerte aangegeven wensen, zelf
aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende
of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien
schriftelijk door SOONER Events bevestigd.
ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN:
1 Data en plaats der evenementen worden vastgesteld door SOONER Events, alsmede beursaccommodatie en tijden voor opbouw en afbouw van het Event
2 De overeenkomst van deelname houdt in dat SOONER Events, tegen betaling van de deelnamekosten,
voor de periode van het betreffende Event een bepaalde ruimte ter beschikking stelt aan de wederpartij.
3 Ruimte wordt uitsluitend verhuurd voor de gehele duur van het Event.
4 SOONER Events behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere door haar te bepalen
omstandigheden de vastgestelde data, tijden en plaatsen van het Event te wijzigen en/of het Event
geen doorgang te doen vinden. Zo’n bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld aanwezig indien sprake
is van onvoldoende deelname voor een rendabele exploitatie van het Event.
5 Indien SOONER Events beslist dat het Event niet zal plaatsvinden, vervallen alle inschrijvingen en reeds
gedane toewijzingen. Restitutie van de reeds betaalde zal binnen dertig dagen na deze beslissing
plaatsvinden. SOONER Events is in een dergelijk geval tot geen enkele vergoeding van rente, kosten en
dergelijke gehouden.
6 Wijziging in data, tijd of plaats geeft de wederpartij niet het recht die inschrijving geheel of
gedeeltelijk te annuleren.
7 In geen van deze gevallen kan de wederpartij, onverschillig in welk stadium van deelneming, recht
doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn
geleden, behalve van de in dit artikel lid 5 bepaalde.
Aanvaarding van de wederpartij als deelnemer:
8 Het inschrijven voor deelneming aan het Event kan uitsluitend geschieden door invulling en ondertekening door de wederpartij van een door SOONER Events daartoe ter beschikking gestelde overeenkomst.
9 De wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen
die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname.
10 De wederpartij verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening
van het bindend inschrijfformulier dan wel ondertekening van de offerte te zullen aanvaarden, ook
indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningbevoegde. Na de ondertekening van het
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bindend inschrijfformulier en vóór de totstandkoming van de overeenkomst van deelname overeenkomstig artikel 3 dient in deze Algemene Voorwaarden voor het begrip “overeenkomst van deelname”
“bindend inschrijfformulier” gelezen te worden en voor “wederpartij”“inschrijver”.
Indien door SOONER Events een termijn is vastgesteld voor het insturen van een document door de
wederpartij, dient de datum van ontvangst van het document door ter bepaling of tijdig is gereageerd.
Na insturing van het door de wederpartij ondertekende bindend inschrijfformulier dan wel de door de
wederpartij ondertekende offerte kan de wederpartij zijn inschrijving slechts annuleren in één van de
gevallen genoemd in artikel 6.
De wederpartij kan zich er nooit op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.
De wederpartij is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

Wijze van deelnemen:
15 Aan het Event kunnen deelnemen zowel natuurlijke als rechtspersonen die door SOONER Events tot
deelneming in staat worden gesteld.
16 De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van de beurs de
standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.
Zie bepaling artikel 6 lid 5.
18 Het is de wederpartij niet toegestaan standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te
staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is
omschreven.
ARTIKEL 5 TE EXPOSEREN ARTIKELEN:
1 De goederen van de wederpartij zijn en blijven gedurende de gehele periode van het Event, inclusief
de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. SOONER Events sluit iedere
aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de wederpartij. Na
op- en afbouw gaat de deur dicht en ligt de verantwoordelijkheid bij SOONER Events.
2 Exclusiviteit voor wat betreft de door de wederpartij ten toon te stellen en/of aan het publiek aan te
bieden goederen, is gelet op de aard van het Event, te allen tijde uitgesloten.
3 SOONER Events onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder
geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen de wederpartijen.
4 SOONER Events heeft het recht maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht wanneer met naams- of
merkaanduiding inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
5 De ruimte dient op adequate wijze, passend bij het karakter van het evenement, ingericht te worden,
één en ander ter beoordeling van SOONER Events. Indien de wederpartij aan deze voorwaarden niet
voldoet, is SOONER Events gerechtigd de inrichtingsmaterialen van de wederpartij te verwijderen.
De wederpartij is in dat geval aansprakelijk voor alle kosten die SOONER Events moet maken voor
herinrichting van de ruimte.
6 Tentoonstellingsgoederen dienen op zodanige wijze te worden tentoongesteld, dat het vrije uitzicht op
de omliggende stands en de tentoonstellingsruimte niet wordt belemmerd. Zulks staat ter beoordeling
van SOONER Events. Gedurende de openingstijden mogen tentoonstellingsgoederen niet worden
bedekt. SOONER Events heeft het recht bedekking te verwijderen, zonder tot enige aansprakelijkheid
jegens de wederpartij gehouden te zijn.
7 Tijdens het Event is directe verkoop gezien het karakter van het Event toegestaan.
8 Het is de wederpartij niet toegestaan activiteiten die schade en/of hinder veroorzaken te ontplooien, storende muziek ten gehore te brengen en/of storende lichtbeelden te vertonen, belemmering
van toe- of doorgangen of enige andere vorm van overlast die naar het oordeel van SOONER Events
schade kunnen berokkenen aan het evenement, bezoeker of mede-exposant waaraan de wederpartij
deelneemt.
9 Anders dan na overleg met en schriftelijke toestemming van SOONER Events is het niet toegestaan
dranken en etenswaren van welke aard dan ook (door derden) binnen het evenementencomplex te
(laten) brengen voor consumptie ter plaatse en/of verkoop, reclame en/of klantenwerving, al dan niet
in de vorm van proefmonsters.
10 Zonder schriftelijke toestemming van SOONER Events is het de wederpartij verboden tijdens evenementen loterijen en/of prijsvragen te organiseren.
11 Buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit reiken of aanbieden.
12 Fotografische, film- of video-opnamen maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk
recht uitsluitend aan SOONER Events is voorbehouden.
13 In of rond zijn stand activiteiten ontplooien die, naar het oordeel van SOONER Events, schadelijk ER
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kunnen zijn voor het Event in haar algemeenheid of anderszins het imago van het Event schade
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U
YO van de ruimte
14 Entreegelden of een andersoortige vergoeding vragen van bezoekers voor het bezoeken
E
SE vergoeding voor
of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke, een geringe
een behandeling vragen is toegestaan;
ARTIKEL 6 GRENZEN VAN DE GEHUURDE STANDRUIMTE:
1 SOONER Events verdeelt de beschikbare plaatsruimte over de wederpartijen. De wederpartij heeft
gedurende de overeenkomen periode recht op ruimte zoals door SOONER Events in de factuur/deelnamebevestiging vastgesteld. De door SOONER Events vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de
ruimte zijn bindend.
2 Op grond van bijzondere omstandigheden is SOONER Events te allen tijde vóór aanvang van het Event
gerechtigd de indeling van het Event te herzien en daarbij de aan de wederpartij toegewezen ruimte
te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. SOONER Events spant zich er in een zodanig
geval voor in de wederpartij een qua oppervlakte vergelijkbare ruimte aan te bieden
3 Annulering door de wederpartij naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in

één van de in artikel 10 genoemde gevallen.
4 De directeur, het personeel of de gemachtigden van SOONER Events hebben te allen tijde toegang tot
de door de wederpartij gehuurde ruimte.
Standbouw en inrichting van de standruimte:
5 De wederpartij is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de
daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de
accommodatieverhuurder is bepaald. Boeteclausule: indien u voor sluitingstijd van de beurs uw stand
uitruimt brengen wij u € 250,- in rekening.
6 De wederpartij krijgt de ruimte ter beschikking met of zonder standbouw, inrichting, meubilering of
enige andere (technische) voorziening, zoals in de overeenkomst is bepaald.
7 Bij de inrichting van de ruimte dient de wederpartij zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door SOONER Events uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door
de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.
8 SOONER Events zal de ruimte, diepte en breedte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer of
standbouw, de wederpartij is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, te verplaatsen of
te wijzigen. De standbouw, inclusief de wanden en meubilair dient binnen deze afmetingen te blijven.
9 De plaatsing van een achterwand en twee zijwanden is verplicht, tenzij de wederpartij hoek-, kop-,
of eilandstand is toegewezen. Hoek-, kop-, en eilandstands dienen als zodanig te worden ingericht.
Bij een hoekstand is het plaatsen van een achterwand en 1 zijwand verplicht. Bij een kopstand is het
plaatsen van een achterwand verplicht.
10 SOONER Events heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.
11 Indien de inrichting en/of opbouw van de ruimte, naar het oordeel van SOONER Events niet tijdig vóór
het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan SOONER Events voor rekening en risico
van de wederpartij voorzieningen treffen die zij nodig acht.
12 Op verzoek van SOONER Events dienen alle plannen voor eigen standbouw ter goedkeuring aan
SOONER Events te worden voorgelegd. Pas nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mogen de
opbouwwerkzaamheden worden aangevangen. SOONER Events behoudt zich het recht voor haar
goedkeuring te weigeren..
13 SOONER Events bepaalt wanneer aanvoertransporten en inrichtingswerkzaamheden uiterlijk geëindigd dienen te zijn.
14 Voor het aanbrengen van plafonds of andere afdekking is voorafgaande goedkeuring van SOONER
Events vereist. Er dient voor te worden gezorgd dat de plafonds nauwkeurig aansluiten op de plafonds
van de aangrenzende stand.
15 Indien aarde, zand of andere vochtaantrekkende/-houdende artikelen worden verwerkt in de standaankleding, dient de vloer afdoende te worden beschermd.
16 Het is niet toegestaan, zowel buiten als binnen, aan of op de gebouwen/standmateriaal van de
Beursloctie, ongeacht op welke wijze, materiaal van welke aard dan ook aan te brengen of te laten
aanbrengen, mits in overleg met SOONER Events.
17 Indien er door de wederpartij gebruik wordt gemaakt van voorzieningen en/of hulpmiddelen die
SOONER Events ter beschikking heeft gesteld (zoals bijvoorbeeld een heftruck), dan geschiedt dat
gebruik volledig voor rekening en risico van de wederpartij en aanvaardt SOONER Events uit gebruik
voortvloeiende schade geen enkele aansprakelijkheid.
Technische voorzieningen aan stands:
18 SOONER Events aanvaardt tegenover de wederpartij ten aanzien van de beschikbaarstelling anders dan
overeengekomen op de bevestiging van elektriciteit, gas en water geen aansprakelijkheid.
19 De wederpartij is verplicht de voorschriften van de leveringsbedrijven ter zake van het gebruik van
elektriciteit, gas en water in acht te nemen. Overtreding heeft afsluiting tengevolge, zonder dat de
wederpartij recht kan doen gelden op schadevergoeding.
20 Aansluitkasten, putten en rails ten behoeve van elektriciteitsvoorzieningen, alsmede aansluitputten
en kranen ten behoeve van wateraansluitingen, dienen te allen tijde bereikbaar te zijn. Hetzelfde geldt
ook voor brandkranen, brandhaspels en deuren. Deze dienen bovendien vanaf het looppad duidelijk
zichtbaar te zijn. De wederpartij is te allen tijde verplicht voorschriften of aanwijzingen van de plaatselijke brandweer onverwijld op te volgen of uit te voeren, zij mag niet;
d) in of bij de standruimte gebruik maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijk open
vuur, tenzij expliciet door SOONER Events toegestaan.;
e) gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen, chemische middelen
of radioactieve goederen, gebruiken of op slaan in of nabij de stand;
f) buiten of boven de stand goederen, uithangborden of reclamemateriaal plaatsen;
Ontruiming van de stand:
21 De wederpartij is gehouden de ruimte na ontruiming in dezelfde staat achter te laten als waarin deze
aan hem door SOONER Events ter beschikking werd gesteld. Eventuele geconstateerde beschadigingen
en verontreinigingen worden door SOONER Events hersteld en de hieraan verbonden kosten worden
volledig aan de wederpartij doorberekend.
22 Met de ontruimingswerkzaamheden, afvoertransporten, aanvoer van emballage en andere hulpmaterialen en het inpakken van goederen mag eerst worden aangevangen na sluiting van het Event, doch
niet eerder dan nadat door SOONER Events alle maatregelen voor de ontruiming zijn genomen.
23 Indien de ruimte niet tijdig geheel is ontruimd, is SOONER Events gerechtigd:
a. de nog aanwezige materialen, goederen of emballage op kosten en voor risico van de wederpartij te
verwijderen of doen opslaan;
b. de ruimte voor rekening en risico van de wederpartij weer terug te brengen in de staat, waarin deze
aan de wederpartij ter beschikking werd gesteld.
24 SOONER Events is gerechtigd materialen en goederen, waarvan bij SOONER Events niet bekend is
aan wie zij toebehoren en die na verloop van één maand na sluiting van het Event nog niet door de
eigenaar zijn afgehaald, naar eigen goeddunken te vernietigen of verkopen.
ARTIKEL 7 AANVULLENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN:
1. SOONER Events kan, al dan niet tegen betaling door de wederpartij, ten behoeve van het Event aanvul-

lende producten en diensten bieden. Deze kunnen onder andere bestaan uit standbouwpakketten
en andere diensten, of publicitaire diensten, het verzorgen van diverse vormen van publiciteit in de
beursaccommodatie of daarbuiten, en het organiseren van diverse activiteiten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens SOONER
Events geleverde aanvullende producten en diensten. Indien hiervoor derden worden ingeschakeld
zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.
3 Indien en voor zover van toepassing, bepaalt SOONER Events de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zo nodig de gegevens van de wederpartij te
bekorten of hiervan af te wijken.
4 Indien de wederpartij in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten
noemt, kan hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma
vallen als die – naar het oordeel van SOONER Events – tot het expositieprogramma van het betreffende Event behoren.
CATALOGUS:
Indien een officiële catalogus wordt uitgegeven heeft de wederpartij recht op vermelding van zijn
deelneming daarin. De catalogus wordt samengesteld naar de gegevens die door de wederpartij op
het inschrijfformulier zijn vermeld. SOONER Events bepaalt de wijze waarop de vermeldingen worden
geredigeerd en behoudt zich tevens het recht voor zo nodig de gegevens van de wederpartij in te
korten.
STANDHOUDERBADGES:
De wederpartij ontvangt voor zichzelf en zijn vaste personeelsleden, standhouderbadges die niet
overdraagbaar zijn. Deze badges zijn strikt persoonlijk en dienen als legitimatiebewijs en als bewijs
van toegang tot het Event, zowel in de periode dat het Event voor het publiek is opengesteld, als
gedurende de tijden die beschikbaar zijn gesteld voor het opbouwen en afbreken van de stands.
CATERING:
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens de het Event uitsluitend voorbehouden
aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatie -verhuurder ingeschakelde
derde. Het is de wederpartij niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of
gratis te verstrekken. Als uitzondering op het hiervoorgaande geldt dat het verstrekken van kleine
consumpties dat onderdeel is van het te exposeren artikel aan bezoekers binnen de standruimte door
de wederpartij wel is toegestaan.
Emballage/ Afvalverwijdering
SOONER Events vraagt de wederpartij zoveel mogelijk lege emballage retour mee te nemen tijdens
de op- en afbouw. Gedurende de looptijd van het Event zal SOONER Events ruimte beschikbaar stellen
voor de opslag van lege emballage. Gedurende het evenement mag geen emballage of transportmateriaal op voor het publiek toegankelijke plaatsen aanwezig zijn.
Aan- en afvoer van goederen
De wederpartij draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn
goederen. SOONER Events neemt geen goederen van de wederpartij in ontvangst, noch is zij daarvoor
op enigerlei wijze aansprakelijk. Het is de wederpartij niet toegestaan buiten de opbouwtijden, tijdens
de openingstijden van de beurs grote partijen goederen aan of af te voeren.
Schoonmaak
De wederpartij is zelf verplicht voor het schoonmaken van zijn standruimte. SOONER Events draagt
zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden en overig algemene ruimtes.
ARTIKEL 8 BETALING:
1 Betaling door de wederpartij van de deelnamekosten en alle overig verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met deelname dient te worden voldaan conform de volgende bepalingen;
voor de vroegboekkorting met 50% korting geldt betalen binnen een maand na inschrijving, bij vroegboekkorting met 20% korting betalen binnen twee maanden na inschrijving, bij vroegboekkorting
met 10% korting geldt binnen vier maanden na inschrijving betalen en voor alle overige inschrijving
geldt uiterlijk 30 dagen voor de aanvangsdatum van het Event betalen en in ieder geval voordat met
de opbouw van de stand een aanvang kan worden gemaakt, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt
door de wederpartij zelf of door derden, handelend in zijn naam.
2 SOONER Events heeft het recht te factureren zodra het inschrijfformulier en daarmee de deelname
bevestigt is. Overleg is mogelijk en dient schriftelijk aangevraagd te worden.
3 Bij niet tijdige betaling van enig aan SOONER Events verschuldigd bedrag wordt de wettelijke handelsrente conform art. 6:119a BW in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar
is geworden. Alle kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke
incasso- en/of executiemaatregelen zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke
incassokosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van het door de wederpartij verschuldigdeER
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bedrag vermeerderd met de vervallen rente.
SO
4. Indien de wederpartij de deelnamekosten of enig ander aan SOONER Events verschuldigd
bedrag
U
YO gerechtigd,
niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van het Event heeft voldaan is SOONER Events
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na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, van de wederpartij
de (opbouw van) het Event te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke
ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft wederpartij gehouden de volledige
deelnamekosten, alsmede alle overige aan SOONER Events verschuldigde kosten integraal te voldoen,
zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in
welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot het Event en/of de beëindiging van
de overeenkomst van deelname.
5. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien SOONER Events het
redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te
twijfelen. In al die gevallen behoudt SOONER Events zich het recht voor de standruimte, zonder nadere
kennisgeving of verplichting tot vergoeding van schade zijnerzijds, aan derden te verhuren en/of aan
de wederpartij andere standruimte toe te wijzen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en

kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING, FAILLISSEMENT, SURSEANCE VAN BETALING:
1. Indien de wederpartij door als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming als bedoeld in art.
6:75 B.W., niet in staat is van de standruimte gebruik te maken, kan SOONER Events de overeenkomst
ontbinden dit uitsluitend ter beoordeling SOONER Events, in welk geval de wederpartij minimaal 20%
van de totale huursom, alsmede de volledige in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of
middels SOONER Events gemaakte overige kosten verschuldigd is.
2. In geval de wederpartij op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming
failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, zal de overeenkomst door het enkele intreden van vorenbedoelde gebeurtenissen zijn ontbonden en is de wederpartij gehouden het volledige
bedrag der overeenkomsten standkosten, alsmede alle te zijnen behoeve gemaakte overige kosten
terstond te voldoen, onverminderd het recht van SOONER Events het vorderen van kosten, schade en
rente.
ARTIKEL 10 ANNULERING/ONTBINDING:
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst art. 6:265 e.v. B.W.
of andere wettelijke bepalingen. Annulering is uitsluitend mogelijk indien een schadevergoeding
wordt voldaan conform lid 2 en lid 3 van dit artikel.
2. Bij annulering minimaal 3 maanden voor de ingangsdatum van het Event is de wederpartij een
schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de huursom;
Bij annulering minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van het Event is de wederpartij een
schadevergoeding verschuldigd van 50% van de huursom;
Bij annulering minimaal 1 maand voor de ingangsdatum van het Event is de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van 75% van de huursom;
Bij annulering minimaal 14 dagen voor de ingangsdatum van het Event is de wederpartij 85% van de
huursom verschuldigd;
Bij annulering minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum van het Event is de wederpartij 100% van
de huursom verschuldigd.
Annulering bij vroegboekkorting: van de vroegboekkorting wordt bij annulering 25% van de reeds
geboekte stand niet gerestitueerd.
3. Door SOONER Events in het kader van de verhuur aanvullend gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor
aan het gehuurde te treffen voorzieningen) komen te allen tijde naast de annuleringskosten voor
100% voor rekening van de wederpartij. Onder “aanvang van het Event” wordt verstaan de eerste
opbouwdag van het Event. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven.
4. Ingeval ten aanzien van de wederpartij op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst
van deelname surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van
deelname door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage door SOONER Events ontbonden worden en blijft de wederpartij de volledige deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met
zijn deelname op zijn verzoek door of middels SOONER Events gemaakte overige kosten, onverminderd
het recht van SOONER Events tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
5. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname SOONER Events
gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan het Event door de wederpartij op enigerlei wijze
schade aan SOONER Event, het Event of overige wederpartijen zal kunnen toebrengen, heeft SOONER
Events het recht de overeenkomst van deelname bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang
te ontbinden. De wederpartij blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband
met zijn deelname op zijn verzoek door of middels SOONER Events gemaakte overige kosten geheel
verschuldigd, onverminderd het recht van SOONER Events tot het vorderen van kosten, schade en
interesten.
6. Indien SOONER Events de wederpartij na herindeling door SOONER Events geen vergelijkbare ruimte
aanbiedt (conform de criteria genoemd in artikel 6 lid 2), heeft de wederpartij het recht de overeenkomst van deelname kosteloos te annuleren. De annulering dient te geschieden bij aangetekend
schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van SOONER Events
inhoudende de alternatieve ruimte(n).
7. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door
SOONER Events van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de wederpartij.
ARTIKEL 11 OVERIGE VOORSCHRIFTEN EN AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN:
1. SOONER Events is in het kader van een goed verloop van het Event gerechtigd aanvullende
(veiligheids-) voorschriften te geven.
2. De wederpartij is verplicht de in lid 1 bedoelde en voorts alle door de accommodatie-verhuurder
uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na
te leven en op te volgen.
3. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door SOONER
Events, de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de wederpartij contact op te nemen met SOONER Events. SOONER Events zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval
prevaleert.
4. Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij
het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden bij het inschrijfformulier.
ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID:
1. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de
wederpartij ter zake van zijn deelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers,
alsmede op eventuele mede- wederpartijen van de wederpartij.
2. De wederpartij staat jegens SOONER Events en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen
tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en
alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 11.
3. Indien de wederpartij enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven
voorschrift als bedoeld in artikel 11 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SOONER Events

gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:
a) het ontzeggen van de toegang tot het (opbouw van de) Event;
b) de ruimte van de wederpartij te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de wederpartij
bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;
c) de wederpartij deelname aan volgende Evenementen te ontzeggen; een en ander onverminderd de
verplichting van de wederpartij tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die SOONER Events lijdt ten gevolge van
een aan de wederpartij toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet
tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/ of overige voorschriften zoals
bedoeld in artikel 11, te vergoeden. De wederpartij vrijwaart SOONER Events ter zake voor aanspraken
van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.
5. De wederpartij dient zich ter zake van zijn deelname aan het Event afdoende te verzekeren.
6. SOONER Events is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en in de ruimste zin, direct of
indirect geleden door de wederpartij, diens personeel diens bezoekers of welke andere derde dan ook.
Onder schade in de zin van dit artikel is mede begrepen alle gevolgschade, waaronder bedrijfsschade,
schade wegens omzetverlies, gederfde winst etc., alsmede schade door diefstal, vernieling of welke
andere oorzaak dan ook.
7. De wederpartij vrijwaart SOONER Events tegen iedere aanspraak van enige derde wegens schade,
hoe ook genaamd en in de ruimste zin, veroorzaakt door de wederpartij zelf, diens personeel, diens
bezoekers of enige andere derde, voor wiens handelen of nalaten de wederpartij verantwoordelijk is.
8. SOONER Events kan zich op het bepaalde in dit artikel niet beroepen indien sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid van SOONER Events zelf.
ARTIKEL 13 WANPRESTATIE/TOEREKENBARE TEKORTKOMING:
1. Indien SOONER Events volgens de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de
voor haar uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen, dan dient de wederpartij van die
toerekenbare tekortkoming schriftelijk melding te maken aan SOONER Events, dit onverwijld, doch in
ieder geval uiterlijk vóór het einde van het Event, waarop de overeenkomst betrekking heeft. Indien de
wederpartij aan deze verplichting niet heeft voldaan dan leidt dat tot verval van alle aanspraken, die
zij ter zake tegenover SOONER Events had kunnen doen gelden.
2. Ingeval nakoming van datgene waartoe SOONER Events krachtens de met de wederpartij gesloten
overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan diens zijnde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde
derden/toeleveranciers, is SOONER Events gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te
ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door
hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Indien bovengenoemde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij
gehouden aan diens verplichtingen jegens de SOONER Events tot aan dat moment te voldoen.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming van SOONER Events
zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke
omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval, storing in energietoevoer of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt
bij SOONER Events, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis
zijn ingeschakeld.
ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT:
1. SOONER Events behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de
overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant schriftelijk
mededeling worden gedaan.
2. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist SOONER Events.
3. Op de tussen SOONER Events en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
4. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter te Zwolle-Lelystad,
voor zover dwingende wetsbepalingen niet anders voorschrijven dat SOONER Events de bevoegdheid
toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij
woont en/of is gevestigd.
ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN:
1. SOONER Events zorgt voor de handhaving van de orde. Zij regelt en beperkt zo nodig de openstelling
voor het publiek en stelt de toegangsprijzen vast.
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3. SOONER Events behoudt zich het recht voor eenieder, zonder opgaaf van reden(en),
terreinen en gebouwen waarin het evenement wordt gehouden, te ontzeggen.
4. In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien, beslist SOONER Events bij monde
van zijn directie.
5. SOONER Events is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het Event,
waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het Eventbeeld.
6. SOONER Events kan de wederpartij het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het Eventbeeld te
gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de wederpartij deze merken en/of afbeeldingen
slechts gebruiken op de wijze waarop deze door SOONER Events ter beschikking zijn gesteld. Het is
de wederpartij derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te
gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen.

