BEZOEKERSVOORWAARDEN
Door de beurs of het evenement te bezoeken gaat de
bezoeker akkoord met onderstaande
bezoekersvoorwaarden.
REGISTRATIE EN TOEGANG
Bezoekers moeten zich voor de beurs of het evenement
registreren vooraleer ze het beurs- of
evenemententerrein mogen betreden. Dit kan online of
ter plaatse. Indien de bezoeker zich ter plaatse nog dient
te registreren kan dit in sommige gevallen betalend zijn.
Bezoekers ontvangen in de registratie- en ontvangstzone
een badge die ze moeten dragen en die altijd en overal
op de beurs en het evenement zichtbaar moet zijn.
Toegang tot de beurs tot een halfuur voor sluitingstijd.
Bezoekersbadges zijn niet overdraagbaar.
De barcode op het toegangsbewijs mag niet gevouwen
of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode
misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet
kan worden verleend.
Een toegangsbewijs geeft per persoon eenmalig toegang
tot de beurs of het evenement en verliest zijn geldigheid
bij het verlaten van de beurs, tenzij anders aangegeven
op het toegangsbewijs. De plaats en data inclusief
toegangstijden zijn opgenomen op het toegangsbewijs.
De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in door de organisator en / of derden
aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen,
mededelingen of anderszins verschafte informatie en
prijsopgaven.
Het is mogelijk dat, bij grote drukte, een onderdeel van
de beurs of het evenement niet kan worden bezocht. De
organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade of
teleurstelling.
De organisator behoudt zich tevens het recht voor om
aan wie dan ook de toegang tot de beurs of het
evenement te ontzeggen.
Geen (huis)dieren toegelaten. Blindengeleidehonden en
hulphonden hebben toegang onder begeleiding van hun
baasje, op voorwaarde dat zij een officiële erkenning
hebben (paspoort).
Alle vervoersmiddelen op wielen, met uitzondering van
rolstoelgebruikers & kinderbuggy’s, zijn niet toegelaten
op de beurs of het evenement.
Voor het zelfstandig bezoeken van de beurs of het
evenement (zonder begeleiding van een meerderjarige)
hanteert MATEXPO een minimum adviesleeftijd van 12
jaar.
BADGESCANNING
Bij uw bezoek aan MATEXPO ontvangt u een badge. Deze
badge bevat de door u bij uw registratie verstrekte
gegevens. Uw badge fungeert als een elektronisch
visitekaartje. Dit betekent dat u er voor kunt kiezen,

maar geenszins verplicht bent, om uw badge door een
exposant te laten scannen, waarna deze exposant u
eenmalig kan benaderen met informatie over zijn
producten of diensten. Het gaat hierbij om uw geslacht,
naam en adresgegevens, bedrijfsnaam, bedrijfstype,
functietype, aantal medewerkers,
beslissingsbevoegdheid, (mobiel) telefoonnummer
(indien uitgevraagd en verstrekt) en e-mailadres.
MATEXPO baseert zich bij de verwerking van deze
persoonsgegevens op toestemming. Door het laten
scannen van uw badge geeft u MATEXPO toestemming
om uw gegevens met de desbetreffende exposant te
delen, en geeft u de desbetreffende exposant
toestemming om u éénmalig te benaderen. Wij wijzen u
erop dat de desbetreffende exposant gevestigd kan zijn
in een land buiten de Europese Economische Ruimte
(EER) dat mogelijk niet hetzelfde
gegevensbeschermingsniveau als de EER kent. Voor
meer informatie over de verwerking van uw gegevens
door de desbetreffende exposant raden wij u aan het
privacy statement van de desbetreffende exposant te
raadplegen.
VEILIGHEID
Het is ten strengste verboden voor de bezoeker zich in
technische ruimtes te begeven waar is aangegeven dat
de ruimtes alleen voor personeel toegankelijk zijn.
Het dragen van wapens of andere gevaarlijke
voorwerpen is verboden. Gebruik van verdovende
middelen is niet toegestaan. Overdreven alcoholgebruik
en duidelijk zichtbare intoxicatie van de bezoeker kan
leiden tot het gedwongen verlaten van de beurs of het
evenement.
Om de publieke veiligheid te garanderen behoudt de
organisator zich het recht voor bezoekers te fouilleren.
De aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde
te worden opgevolgd. De organisatie en hun derden zijn
gerechtigd om bezoekers, die zich niet houden aan de
genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde
(dreigen te) verstoren, te verwijderen van het beurs- of
evenemententerrein. In een dergelijk geval heeft de
bezoekers geen recht op schadevergoeding.
PARKEREN
Parkeren voor een bezoek aan de beurs of het
evenement is uitsluitend toegestaan in de op daarvoor
opengestelde parkeervoorzieningen, en tijdens de
aangegeven openingsuren.
In de parkeervoorzieningen geldt een regulier dagtarief
dat door de organisatie in rekening zal gebracht worden
bij aankomst. Parkeerplaatsen mogen uitsluitend
worden gebruikt voor het parkeren van personenauto’s
en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80
meter. Het is niet toegestaan aanhangwagens, caravans,

bestelwagens, vrachtwagens en mobilhomes op de
parkeerterreinen te parkeren.
De geparkeerde of de te parkeren voertuigen dienen te
voldoen aan de op de openbare weg geldende wet- en
regelgeving voor voertuigen. De Wegcode en het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn
derhalve ook van toepassing op de parkeerterreinen.
De bezoeker dient het voertuig te parkeren op de
aangegeven of aangeduide plaatsen en binnen de
aangebrachte belijning en zich verder zodanig te
gedragen dat de overige bezoekers en daaraan
gerelateerd verkeer niet worden ver- / gehinderd en dat
de veiligheid van mens en voertuig niet in gevaar wordt
gebracht.
De organisator of de uitbater van de parkeerterreinen
zijn gemachtigd voertuigen te (doen) verplaatsen en / of
te (doen) verwijderen indien aan bovenstaande
voorwaarden niet wordt voldaan zonder dat de
organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Tot de verplichting van de organisator of uitbater van de
parkeerterreinen behoort niet de bewaking van het
voertuig. De organisator aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en / of het
verloren gaan van eigendommen en bezittingen van de
bezoeker in relatie tot het gebruik van de
parkeervoorzieningen van de organisator. Onder
bezoekers wordt mede verstaan iedere andere
inzittende van het voertuig.
De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die door
hem en zijn voertuig is veroorzaakt. Schade aan de
parkeervoorzieningen, met inbegrip van de daarbij
horende installaties / apparatuur, komt voor rekening
van de bezoeker.
SCHADE, GEDRAGINGEN EN EIGENDOMMEN
Goederen bevinden zich op de beurs of het evenement
op eigen rekening en risico.
De organisator en haar personeel zijn niet aansprakelijk
voor schade, ontstaan ten gevolge van beschadiging of
verlies van goederen, noch voor persoonlijke schade of
letsels, uit welke oorzaak ook ontstaan.
De bezoeker betreedt de beurs of het evenement en
neemt deel aan activiteiten op eigen risico. Ouders en
begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van
hun kinderen.
De organisatie staat de bezoeker niet toe om op de
beurs aan verkoop te doen, klanten te werven of
promotiemateriaal te verdelen.
Bezoekers op de beurs of het evenement moeten zich
houden aan de geldende normen voor openbare orde en
moraal, de Belgische wet en regelgeving en de geldende
fatsoensregels, rekening houdende dat de beurs of het
evenement zich niet in de openbare ruimte bevindt.
Op het beurs- of evenemententerrein is het verplicht

voor alle personen een bedekt boven- en onderlijf te
hebben en schoeisel te dragen.
Het is verplicht papier, afval en sigarettenpeuken weg te
werpen in de daartoe bestemde afvalbakken /
containers.
Er mag binnen in een gebouw niet gerookt worden.
Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde
plekken.
FOTOGRAFEREN EN FILMEN
Bezoekers gaan ermee akkoord dat ze mogelijk
gefotografeerd, gefilmd of geïnterviewd worden voor
promotionele doeleinden (Bijvoorbeeld uitzendingen op
radio of tv, publicatie in brochures, publicatie in
commerciële documenten, persfoto’s, …)
Er mag door de bezoeker enkel foto’s of opnames
gemaakt worden als ze van de organisator vooraf
schriftelijke goedkeuring hebben.
Publicatie van beeld- en of geluidsmateriaal is verboden,
tenzij vooraf schriftelijke toestemming van de
organisator.

