
RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN VOOR SPONSOREN EN EXPOSANTEN 
 
 

Congress Company hanteert richtlijnen en voorwaarden voor deelname aan een bijeenkomst door sponsoren en 

exposanten. Voor alle vragen, suggesties of speciale wensen kunt u contact met ons opnemen. 

 

 

 AANMELDING 

1. Inschrijving als sponsor en/of exposant van een bijeenkomst geschiedt door retourneren van een volledig ingevuld 

Sponsorcontract en is pas definitief zodra het volledig ingevulde contract door de organisatie is ontvangen. 

2. Sponsorcontracten worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

3. De organisatie wijst de standruimte toe, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de 

exposant. De uiteindelijke beslissing over de indeling berust bij de organisatie.  

4. Het is de exposant verboden de gehuurde standruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden, die al dan 

niet aan de expositie deelnemen, of gebruikmaking van de gehuurde standruimte door derden toe te staan. Tevens is niet 

toegestaan standruimten te ruilen of weg te geven. 

 

 BETALING 

1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

2. De betaling van de op het contract overeengekomen bedrag, vermeerderd met de verschuldigde BTW, dient ten laatste 7 

dagen vóór de eerste opbouwdag volledig te zijn voldaan. Zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan behoudt de 

organisatie zich het recht voor de exposant uit te sluiten van deelname aan de betreffende bijeenkomst.  

 

 ANNULERING 

1. Bij annulering van een ondertekende aanmelding tot 3 maanden vóór de eerste opbouwdag wordt 50% van het totaal 

overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 maanden vóór de eerste opbouwdag is geen 

restitutie mogelijk. 

2. Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

 

 WET- EN REGELGEVING 

1. De bijeenkomsten worden georganiseerd conform de richtlijnen zoals opgesteld door de Stichting CGR, de Gedragscode 

Medische Hulpmiddelen en Eucomed. 

2. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het door een sponsor of exposant overschrijden van de richtlijnen zoals 

opgesteld door de Stichting CGR, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en Eucomed. 

3. Sponsoren en exposanten dienen zich strikt te houden aan de bepalingen zoals gesteld zijn door alle relevante wet- en 

regelgeving. De organisatie zal logistieke en organisatorische voorwaarden scheppen om zorg te dragen dat het 

handhaven van deze richtlijnen zo eenvoudig mogelijk is. 

4. Deze richtlijnen en voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Congress Company, gevestigd te ’s-

Hertogenbosch. De aanbiedingen en/of overeenkomsten hebben betrekking op in samenwerking met Congress Company 

georganiseerde congressen, symposia of workshops, die in het navolgende zullen worden aangeduid als bijeenkomsten. 

 

 ALGEMEEN 

1. Aan de exposant worden voorafgaand aan de bijeenkomst informatie en richtlijnen voor op- en afbouw van de 

standruimte toegezonden. De exposant is gehouden deze richtlijnen op te volgen en de regels en voorwaarden in acht te 

nemen. 

2. Opbouw van stands dient plaats te vinden binnen de door de organisatie aangegeven tijden. Wanneer de stand niet 

gereed is vóór dit tijdstip, kan de standhouder niet deelnemen aan de expositie, tenzij daar door de organisator 

nadrukkelijk toestemming voor is verleend. 

3. De organisatie behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in de definitieve versie van de expositieplattegrond aan 

te brengen indien dit nodig is om aan de voorschriften en vereisten van de locatie tegemoet te komen. 

4. Het is exposanten niet toegestaan om standruimte te delen met anderen zonder schriftelijke roestemming van de 

organisatie. 

5. De organisatie behoudt zich het recht voor om een exposant een nieuwe locatie op de expositie toe te wijzen zodra de 

afmetingen van de standruimte worden gewijzigd.  

6. De exposant is gehouden van de door hem gehuurde standruimte gebruik te maken op een wijze, die overeenkomt met 

het doel waarvoor hem deze is verhuurd. 

7. De exposant wordt bij de bouw verzocht rekening te houden met andere exposanten. 

8. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissingen en schades aan stands van exposanten. Schade aan de 

expositieruimte ten gevolge van standbouw wordt aan de betreffende exposant in rekening gebracht. De exposant dient 

zich te houden aan de bouwvoorschriften van de locatie. Schade aan de eigendommen van de locatie die voortvloeit uit 

overtreding van de voorschriften komen direct voor rekening van de exposant. 

9. Indien onvoorziene omstandigheden er toe leiden dat de expositie geen doorgang kan vinden is de organisatie niet 

aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende kosten anders dan de kosten voor de huur van de standruimte. Door het 

invullen en ondertekenen van het Sponsorcontract verklaart de exposant zich te houden aan de bepalingen, richtlijnen en 

voorwaarden van de organisatie. In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorschriften niet voorzien beslist de 

organisatie. 


