Deelnamevoorwaarden
We stellen de volgende criteria voor standhouders:
Het moet om onderwijs gerelateerde organisaties gaan. Het moet om een dienst / product
gaan dat aansluit bij de behoefte van onze doelgroep.
Promotionele acties zoals hand-outs zijn uitsluitend binnen uw standruimte toegestaan
INSCHRIJVING
a.
Het inschrijven voor deelneming aan de informatiemarkt dient te geschieden op een aan de
deelnemer ter beschikking gesteld inschrijfformulier-deelnamebevestiging. Het
inschrijfformulier-deelnamebevestiging dient volledig ingevuld en door een bevoegde
vertegenwoordiger te zijn ingezonden.
b.
Invulling, ondertekening en toezending door de deelnemer van het inschrijfformulierdeelnamebevestiging geldt als een onherroepelijk aanbod van de deelnemer tot deelname aan
de informatiemarkt. Dit aanbod geldt als door organisator aanvaard indien en zodra
organisator de deelnemer een schriftelijke toewijzing van standruimte heeft doen toekomen.
c.
Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken, dan wel gewijzigd.
Indien een deelnemer een reeds ingediende inschrijving wenst te annuleren, zal hij een
daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek bij de organisator moeten
doen. De organisator kan een verzoek tot annulering van de inschrijver inwilligen indien de
deelnemer heeft voldaan aan een betaling van een annuleringsvergoeding volgens
onderstaand schema:
50% van de standhuur indien de annulering van de inschrijving meer dan zes weken voor de
aanvang van de opbouw van de informatiemarkt plaatsvindt; - 75% van de standhuur indien de
annulering van de inschrijving tenminste 3 weken voor de aanvang van de opbouw van de
informatiemarkt plaatsvindt; - 100% van de standhuur indien de annulering van de inschrijving
minder dan drie weken voor de aanvang van de opbouw van de informatiemarkt plaatsvindt.
d.
De organisator kan in bijzondere gevallen bepalen dat een inschrijving niet in behandeling zal
worden genomen.
e.
De organisator bepaalt voor elke deelnemer plaats en afmetingen van standruimte die wordt
toegewezen. De toewijzing van de standruimte geschiedt zo spoedig mogelijk en is bindend
voor de deelnemers, zowel wat betreft de afmetingen als de plaats op de informatiemarkt.
U kunt een voorkeursplaats aangeven bij de inschrijving, u voorkeurspositie wordt niet als
voorwaarde voor deelname geaccepteerd.
f.
De organisator is bevoegd tot wijziging van de reeds toegewezen standruimte, zonder dat de
deelnemer recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke
oorzaak die ook mocht worden geleden.
g.
De organisator is bevoegd tot annulering van de informatiemarkt. Indien dat het geval is
ontvangt de deelnemer aan de informatiemarkt uitsluitend de betaalden kosten van zijn
informatiemarktpakket retour. Eventuele overige gemaakte kosten van de deelname aan de
informatiemarkt zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen niet verhaald worden op de
organisatie van de informatiemarkt.
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