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Voorwaarden voor deelname aan de FIAGROP 2017 
 

Toewijzing van standruimte (voor exposanten) 
Toewijzing van standruimte door ANCLA CC is 
bindend. ANCLA CC behoudt zich het recht voor 
wijzigingen in locatie aan te brengen, indien dit 
de collectieve presentatie ten goede komt.  
 
Standbouw (voor exposanten) 
De deelnemer verplicht zich middels de 
aanmelding gebruik te maken van de door 
ANCLA CC gecontracteerde standbouwfirma, 
zowel voor basisstandbouw als interieur.  
 
Betalingen  
Gezien de verplichtingen, die ANCLA CC bij 
voorbaat op zich dient te nemen en de 
financiële consequenties die daaruit 
voortvloeien, zal aan de deelnemer, direct na 
het verstrijken van de sluitingsdatum voor 
aanmelding van het desbetreffende project, de 
totale deelnamesom worden gefactureerd, 
inclusief een voorschot op de ten behoeve van 
de deelnemer door ANCLA CC te betalen 
extra's. Facturering geschiedt op basis van het 
door ANCLA CC toegewezen aantal vierkante 
meters. Deze factuur dient per direct te worden  
voldaan. Indien het aan de deelnemer 
gefactureerde bedrag niet tijdig is voldaan, 
behoudt ANCLA CC zich het recht voor de 
deelnemer de toegang tot zijn stand te 
ontzeggen. Als ANCLA CC tot zulk een 
maatregel overgaat, blijft de deelnemer te allen 
tijde verplicht om de bedragen te voldoen, die 
voortvloeien uit de contractuele verplichtingen, 
die hij met ANCLA CC is aangegaan.  
 
Annulering door de deelnemer  
In geval van annulering blijft de wettelijke 
verplichting van de betaling van het 
totaalbedrag van de deelnamesom 

onverminderd van kracht, aangezien deze 
kosten niet terug te vorderen zijn bij de 
beursorganisatie en/of andere door ANCLA CC 
gecontracteerde firma's.  
 
Annulering door ANCLA CC  
ANCLA CC behoudt zich het recht voor de 
collectieve presentatie te annuleren. De 
deelnemer zal niet bevoegd zijn zich uit de 
overeenkomst terug te trekken, noch om 
schadevergoeding te eisen. Zou de beurs 
worden afgelast dan zal ANCLA CC niet 
aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen of 
ander nadeel door de deelnemer 
dientengevolge geleden. Bij annulering zal de 
deelnamesom worden gerestitueerd onder 
aftrek van de door ANCLA CC op dat ogenblik 
gemaakte kosten voor aangegane 
verplichtingen.  
 
Deadline  
Aanmelding uiterlijk 15 januari 2017 
De deelnemer is verplicht zich te houden aan 
alle door ANCLA CC te stellen deadlines ten 
behoeve van de organisatie van haar 
activiteiten. Indien hieraan door de deelnemer 
niet wordt voldaan, kan ANCLA CC geen 
verantwoordelijkheid accepteren voor eventuele 
consequenties.  
 
Verzekeringen  
Tentoonstellingsgoederen van de deelnemer, 
overige eigendommen, en transport, vertraging, 
diefstal, schade van enigerlei aard en verlies 
daarvan, alsmede persoonlijk letsel zijn niet 
door de verzekering van ANCLA CC gedekt. 
Hiervoor benodigde verzekeringen dienen door 
de deelnemer zelf afgesloten te worden.  
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