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Plaats, duur en doel
De 40ste Internationale MATEXPO, georganiseerd door Matexpo bv, gaat door in
Kortrijk van woensdag 6 september 2023 tot en met zondag 10 september 2023
(Indicatieve openingsuren: 6 sept.: 10.00-18.00 uur, 7 sept.: 10.00-18.00 uur, 8 sept.:
10.00-20.00 uur, 9 sept.: 9.00-17.00 uur, 10 sept.: 9.00-17.00 uur). De beurs heeft tot doel,
producenten en vaklui samen te brengen, teneinde een algemeen overzicht te hebben
van de voorhanden zijnde machines, technieken en materieel, die in de bouwsector,
wegenbouw, algemene industrie en recyclagesector kunnen gebruikt worden.
Te dien einde kunnen bedrijven, volgens de modaliteiten zoals verder aangegeven,
zich als exposant inschrijven voor deelname aan MATEXPO. Door het indienen van hun
aanvraag tot inschrijving erkennen zij door de algemene deelnamevoorwaarden te zijn
verbonden, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden.
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Restbepalingen
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De organisator behoudt zich het recht toe de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De
in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene
Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de organisatie.
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Begripsbepalingen
a) Deelnemer/exposant: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze,
direct of indirect, als exposant of deelnemer een overeenkomst met de organisator
van de beurs of het evenement sluit ter zake van het bijwonen van de beurs of het
evenement.
b) Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of
indirect, als bezoeker een overeenkomst met de organisator van de beurs of het
evenement sluit ter zake van het bijwonen van de beurs of het evenement.
c) Organisator: alle medewerkers, aangestelde freelancers, zelfstandigen, tijdelijke
werkkrachten, jobstudenten of elke andere persoon die de organisatie van TECHNIMAT vertegenwoordigt.
d) Beurs/evenement: Iedere beurs of evenement die door de organisator wordt
georganiseerd.
Privacy policy
Het privacybeleid dat u hier kan raadplegen vormt een integraal deel van de Algemene
Voorwaarden van Matexpo bv. De gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen.
Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de gebruiker zijn
impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit privacybeleid.
Deelnamevoorwaarden
Door deel te nemen als exposant of deelnemen aan de beurs of het evenement
aanvaardt de exposant of deelnemer onderstaande deelnamevoorwaarden.
1. Tentoongestelde producten en diensten
Kan door de exposanten tentoongesteld worden: alle machines, voertuigen, technieken,
diensten en materieel voor de bouwnijverheid, recyclage, de industrie en openbare
werken, o.m. machines en transportmaterieel voor burgerlijke bouwkunde en grond-,
wegenis-, bouw- en sloopwerken, reinigingsmachines, allerhande klein materieel en
nieuwe technieken. Het betreft uitsluitend nieuw materieel. Tweedehandsmateriaal is
niet toegelaten en zal onmiddellijk door de organisator, op risico en kosten van de in
overtreding zijnde exposant, verwijderd worden.
Het tentoongesteld materieel, met inbegrip van alle perifere (onderhouds-)producten
moet beantwoorden aan alle vigerende Belgische en Europese wet- en regelgeving die
op deze producten van toepassing is.
De organisator beslist nopens alle technische schikkingen in verband met de opstelling
van de standen, de toegangen en de afsluitingen. De organisator zal in de mate van het
mogelijke rekening houden met de door de inschrijvers meegedeelde verzoeken op dit
punt, maar behoudt steeds het laatste woord, zonder dat hij hierop door de inschrijvers
kan worden aangesproken.
2. Inschrijvingen
Aanvragen tot inschrijving kunnen schriftelijk gericht worden aan de organisator op
volgende gegevens: Matexpo bv – President Kennedypark 31B - B-8500 Kortrijk (België)
T +32 (0)56 98 07 60 - info@matexpo.com.
De aanvraag tot inschrijving moet vermelden of het hinderlijke of gevaarlijke producten
betreft. De organisator beslist autonoom over de algemene of voorwaardelijke
aanvaarding van de aanvraag tot inschrijving na toetsing aan de hierna opgesomde
voorwaarden. Worden principieel door de organisator als exposant aanvaard de
fabrikanten, algemeen vertegenwoordigers, distributeurs en agenten, overeenkomstig
de hiernavolgende regeling.
2.1 De organisator heeft te allen tijde en in elke situatie het beslissingsrecht een kandidaat
exposant al dan niet toe te laten als exposant van de beurs. Hiervoor pleegt de organisatie
overleg met de stuurgroep. De beslissing van de organisatie omtrent het al dan niet
toelaten van de exposant is absoluut en onherroepelijk, tenzij door de organisator zelf.
2.2 De aanvraag tot inschrijving worden in chronologische volgorde door de organisator
behandeld.
2.3 Onmiddellijk worden aanvaard, indien zij volledig zijn en betrekking hebben op
producten en voorwerpen zoals omschreven in artikel 2:
a) Aanvragen die rechtstreeks door de fabrikant van de producten en voorwerpen zijn
ingediend;
b) Aanvragen van tussenpersonen bij de verkoop, zoals hierboven omschreven, die bij
hun aanvraag een mandaat van de fabrikant van het betrokken product of voorwerp
voorleggen;
c) Aanvragen van tussenpersonen bij de verkoop die producten wensen tentoon te
stellen, welke nog nooit eerder in België werden tentoongesteld of op de markt
gebracht en nog niet door een fabrikant of een gemachtigde zijn gepresenteerd
en waarvoor de tussenpersoon geen mandaat van de fabrikant heeft;
d) Aanvragen van tussenpersonen bij de verkoop die producten wensen tentoon te
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stellen welke reeds door de fabrikant zelf of diens gemachtigde zijn tentoongesteld
en waarvoor de tussenpersoon een secundair mandaat van de fabrikant bezit.
Deze secundaire mandaten zijn niet exclusief en kunnen verscheidene malen
worden gegeven.
De aanvragen tot inschrijving van andere tussenpersonen bij de verkoop, die niet tot
de bovenstaande categorieën behoren, komen op een wachtlijst. Over deze aanvragen
tot inschrijving wordt ten laatste twee maanden voor de opening van de beurs beslist
aan de hand van het aantal op die datum beschikbare plaatsen en hun nummer van
inschrijving. Eventuele besluiten tot afwijzing worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.
De inschrijving moet vermelden indien het hinderlijke of gevaarlijke producten
betreft. De beursverantwoordelijken beslissen over de algemene of voorwaardelijke
aanvaarding ingevolge de voorwaarden in art. 1 en 2 besloten. De inschrijver verbindt
zich de richtlijnen en beslissingen uit te voeren onmiddellijk na de vaststelling door de
beursverantwoordelijken.
De exposant mag in geen enkel geval zijn stand of een gedeelte ervan afstaan of
onderverhuren.
De overeenkomst van deelneming komt tot stand wanneer de organisator een
bevestigingsbrief stuurt naar de exposant, waarin de toegekende standnummers
en eventuele bijzondere bepalingen of afwijkingen worden vermeld. De datum van
de bevestigingsbrief geldt als datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
Samen met de bevestigingsbrief wordt de voorschotfactuur toegestuurd die handelt
over 50 % of 100 % van de oppervlakteprijs en het verplichte servicepakket.
Indien een exposant wenst samen te werken op zijn stand met een partner, en indien
deze partner / mede-exposant wenst opgenomen te worden in de exposantenlijst,
dient de partner een aanvraag in te dienen voor mede-exposant. De mede-exposant
vult hiervoor net als bij de hoofdexposant een aanvraag tot deelname in. Op de medeexposant(en) zijn ook de algemene voorwaarden van toepassing maar de hoofdexposant
blijft hoofdelijk aansprakelijk voor alle betalings- en andere verplichtingen van zijn
mede-exposant(en). Aan de mede-exposant wordt enkel de verplichte kost van het
servicepakket gefactureerd, alle andere kosten met betrekking tot de gehuurde locatie
worden aan de hoofdexposant in rekening gebracht.

3. Indeling
De organisator behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen in de algemene
plaatsindeling aan te brengen, telkens als hij het nuttig of nodig acht in het belang
van de beurs, de exposanten of de bezoekers. Deze wijzigingen zullen geen aanleiding
kunnen geven tot enige schadevergoeding, annulatie of enig recht tot verplaatsing van
de stand, ook en zelfs als de wijzigingen doorgevoerd worden na verzending van de
bevestiging door de organisator.
4. Aanlevering, uitpakken, afvoer van tentoongestelde producten en aankleding standen
Elke exposant moet op eigen kosten en risico voorzien in het aanleveren, uitpakken,
tentoonstellen en afvoeren van de tentoongestelde voorwerpen en machines.
De exposanten die uiterlijk 24 uur voor opening van MATEXPO hun plaats niet ingenomen
hebben, zullen er geen recht meer op hebben en de reeds door hen betaalde bedragen
blijven verworven aan de organisator, zonder afbreuk te doen aan het recht van MATEXPO
om nog niet betaalde of nog niet gefactureerde bedragen van de exposant in te vorderen.
De aankleding van de standen (inclusief vloerbekleding en verlichting) is verplicht en
wordt overgelaten aan het eigen initiatief van de exposanten, mits goedkeuring door
de organisator en voor zover die beantwoordt aan de algemene schikkingen, door de
organisator genomen. Alle activiteiten dienen op de stand zelf te gebeuren inclusief het
verspreiden van folders. De vaste hoogte van de standen is bepaald op 2,5m. Afwijkingen
zijn slechts toegelaten mits uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring door de
organisator. Wanden hoger dan 2,5m dienen aan de buitenzijden neutraal afgewerkt
te worden. Open zijden mogen maximaal voor 50% van de lengte van de zijde worden
afgesloten. In geval van etagebouw dient de exposant minimum 3 maanden voor de beurs
een ontwerp en veiligheidsstudie voor te leggen aan de organisatie ter goedkeuring.
De gehuurde standplaats dient na afbouw teruggegeven te worden in de dezelfde staat
zoals die zich bevond bij aanvang van de opbouw. De exposant is verantwoordelijk
voor schade aangericht aan het onroerend materiaal van de gehuurde stand, tenzij
andersluidend schaderapport opgemaakt door de organisator of zijn aangestelden en
mee ondertekent door de exposant. Enkel de exposant wordt aansprakelijk gesteld voor
elke willekeurige beschadiging of aantasting op de stand.
De exposanten zijn gehouden de planning inzake op- en afbouw, zoals door de organisator
opgemaakt en ter kennis gebracht van de exposanten, strikt na te leven. Exposanten die
om welke reden dan ook de opgelegde planning niet naleven kan geen garantie gegeven
worden op bereikbaarheid van de gehuurde standruimte.
De organisator behoudt zich het recht de toegang te weigeren voor machines en uitrusting
die aangeboden worden buiten de voorziene planning en waarvan de organisator oordeelt
dat deze goederen of de aanlevering ervan tot overlast zal lijden voor het verder verloop
van de opbouw en beurs. Een eventuele weigering tot aanlevering buiten de planning
geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.
Tentoongestelde producten en/of machines mogen zonder schriftelijke toelating van
de organisator niet weggehaald worden vóór het sluiten van MATEXPO voor het
publiek, met uitzondering van die voorwerpen die beschadigd zijn, en die alle dagen
vóór opening kunnen worden vervangen, rekening houdend met toegankelijkheid en
eventuele overlast bij mede-exposanten.
De verkochte waren mogen evenmin gedurende de openingsdagen van MATEXPO
weggenomen of geleverd worden.
De ontruiming van de standen start onmiddellijk na het sluiten van de beurs volgens
een door de organisator opgestelde planning. Elke exposant is gehouden zich strikt
aan de opgelegde planning te houden. Goederen inclusief afval die bij het einde van
de ontruimingsperiode niet weggehaald zijn, zullen onmiddellijk en op kosten en risico
van de nalatige exposanten door de beursorganisatie verwijderd worden.
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5. Verantwoordelijkheid van de organisator
De organisator, of zijn aangestelden zijn niet verantwoordelijk voor schade toegebracht
aan exposanten of bezoekers door ongevallen, diefstal of welkdanige schade, wat er ook
de oorzaak of belangrijkheid van is, behoudens opzet. De schadevergoedingsplicht van
de organisator ten aanzien van een exposant is in elk geval beperkt tot de individuele
deelnameprijs van die exposant, zonder dat de organisator voor meerdere schade kan
worden aangesproken.
6. Annulatie door de organisator
Onder annulatie wordt verstaan zowel het afgelasten en/of het niet meer organiseren
van de specifiek in deze algemene voorwaarden bedoelde beurseditie, alsook het
definitief niet meer organiseren van alle welkdanige beursedities, dit om eender welke
reden die de organisator gerechtvaardigd acht en zonder dat er sprake moet zijn van
overmacht.
In geval van een eenmalige annulatie van de voorziene editie, doch met de mogelijkheid
dat nog een volgende editie van de beurs zal worden georganiseerd binnen een periode
van twee jaar volgend op de annulatie, wordt dit qua gevolgen gelijkgesteld met een
uitstel van de voorziene editie en zijn dienaangaande de voorwaarden van toepassing
zoals voorzien onder de rubriek ‘Uitstel door de organisator’.
In geval van een definitieve annulatie van de beurs als dusdanig, en er derhalve beslist
wordt geen verdere beursedities te organiseren, dan gelden volgende voorwaarden :
- Indien de annulatie door de organisator plaatsvindt minstens zes maanden voor
de aanvang van de beurs worden de inschrijvingen van exposanten als vervallen
beschouwd, zullen de reeds gefactureerde bedragen gecrediteerd worden en zullen
de eventueel gestorte bedragen terugbetaald worden.
- In geval de annulatie evenwel later plaatsvindt, zal een bedrag pro rata van de reeds
door de organisator gemaakte kosten kunnen worden afgehouden. De facturen
met betrekking tot reeds geleverde prestaties en diensten zullen evenwel integraal
betaald moeten worden.
In geen geval zal de organisator in geval van annulatie tot méér kunnen gehouden zijn
dan maximaal tot de terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten en facturen en
zal de exposant hem niet kunnen aanspreken voor enige schadevergoeding boven deze
bedragen, van welke aard of om welke reden dan ook.
7. Uitstel door de organisator
Onder uitstel wordt begrepen het verplaatsen in tijd en/of ruimte van de in deze
algemene voorwaarden bedoelde beurseditie.
Er zal sprake zijn van uitstel in zoverre de uitgestelde beurs binnen de twee jaar
volgend op de oorspronkelijk voorziene datum kan plaatsvinden. Ingeval er daarentegen
geen mogelijkheid is om de beurs uit te stellen naar een tijdstip binnen de twee jaar
volgend op de oorspronkelijk voorziene datum, wordt dit gelijkgesteld met een annulatie
van de beurs.
De organisator behoudt zich het recht voor om, zonder recht op schadevergoeding
voor de exposanten, op ieder moment te besluiten tot verlenging, uitstel of vervroegde
sluiting van de beurs of het verplaatsen in tijd en ruimte en dit voor het welzijn en in
het voordeel van de beurs, of ingevolge wettelijk verplichtingen of bevelen van de
overheid, of in het algemeen om welke gegronde reden dan ook die de organisator als
gerechtvaardigd acht, zonder dat hij hierbij overmacht dient te bewijzen.
Ingeval van uitstel van de beurseditie blijft de exposant gebonden door zijn inschrijving
en kan hij geen aanspraak maken op de terugbetaling van de reeds door hem betaalde
voorschotten en facturen, behoudens ingeval hij vervolgens zelf overgaat tot annulatie
van zijn inschrijving, dit volgens de voorschriften en voorwaarden voorzien in de
rubriek ‘Annulatie van de Exposant’.
De organisator kan onder geen beding worden aangesproken voor schade die de
exposant zou lijden door het uitstel van de beurseditie.
8. Verantwoordelijkheid van de exposant
De exposant is gehouden tot vergoeding van alle lichamelijke en stoffelijke schade
verzoorzaakt door zijn aangestelden of vertegenwoordigers, zowel ten opzichte van de
organisator als van derde personen.
De exposant is verantwoordelijk voor het hem door de organisator, haar aangestelde
of haar onderaannemers toevertrouwde materiaal gedurende de volledige periode van
de beurs, de opbouw en de ontruiming.
De exposant zal er op toezien dat alle overlast voor de mede-exposanten tot het strikte
minimum beperkt wordt. De organisatie heeft het recht elke activiteit op de stand stil
te leggen of te onderbreken bij klachten van de mede-exposant(en) of als zij daartoe
oordeelt in het kader van de veiligheid, gezondheid of goed verloop van de beurs voor
bezoekers en exposanten. De tussenkomst van de organisator geeft onder geen beding
recht op schadevergoeding of compensatie.
Tijdens de openingsuren van de beurs is de exposant verplicht om op de stand
permanent een vertegenwoordiger te voorzien die de bezoekers kan ontvangen en
informeren. In geval de stand leeg blijft rekent MATEXPO de exposant een vergoeding
van € 250 per beursdag aan.
9. Generatoren en HVAC toestellen
Exposanten die generatoren (voor het opwekken van energie voor hun standenbouw)
en/of HVAC toestellen plaatsen op hun stand dienen dit ter kennis te brengen aan de
organisatie. In het kader van de milieu-inspectie van LNE is de exposant verplicht de
organisatie vóór 1/08/2023 te informeren van:
a) Locatie van de generator(en) en/of HVAC toestellen op de standplaats
b) Inhoud van de generator(en) en/of HVAC toestellen
c) Vermogen van de generator(en) en/of HVAC toestellen
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10. Verzekering
Elke exposant is verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid afdoende te verzekeren en
moet hiervoor het bewijs op eenvoudig verzoek van de organisator te allen tijde kunnen
voorleggen.
De exposant verklaart en erkent op een onvoorwaardelijke en onherroepelijke
wijze dat hij in geval van diefstal, ongeval of schade afziet van elke vordering en
van elk verhaal tegen Matexpo bv, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het
gebouw, de onderaannemers en de deelnemers aan de beurs, verantwoordelijken,
bestuurders of aangestelden van deze entiteiten of instellingen, alsook de personen of
vennootschappen die verbonden zijn met die entiteiten of instellingen.
De exposant verplicht zich er toe deze afstand van verhaal ter kennis te brengen van
zijn verzekeraar(s) voor schade, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.
11. Deelnemingskosten
a) Inschrijvingsgeld
De huurprijs van de standoppervlakte bedraagt:
IN DE EXPOHALLEN:
Totale oppervlakte tot en met 32 m² .............................................................................. € 114/m²
Totale oppervlakte van 33 tot en met 64 m² ................................................................€ 104/m²
Totale oppervlakte van 65 tot en met 112 m² .............................................................€ 95,5/m²
Totale oppervlakte van 113 tot en met 160 m² .............................................................. € 93/m²
Totale oppervlakte van meer dan 160 m².........................................................................€ 91/m²
IN OPEN LUCHT:
Totale oppervlakte tot en met 100 m² .............................................................................. € 46/m²
Totale oppervlakte van 101 tot en met 250 m² ............................................................. € 45/m²
Totale oppervlakte van 251 tot en met 500 m² ..........................................................€ 36,5/m²
Totale oppervlakte van 501 tot en met 1000 m² ............................................................€ 31/m²
Totale oppervlakte van meer dan 1000 m² .................................................................... € 30/m²
b) Servicepakket
Het verplichte servicepakket bevat de dossierkost, de catering en receptiekosten
voor de officiële opening, dag van de wegenbouw, exposantenmeeting en eventuele
andere activiteiten waarop de exposant wordt uitgenodigd alsook het online profiel
voor de digitale catalogus en het plaatsen van nieuwsitems op www.matexpo.com,
toegang tot het online beurshandboek en bezoekersbeheer. De link naar de website
van MATEXPO blijft geldig vanaf 1 juli 2023 (mits betaling van alle deelnamekosten
zoals voorzien in art. 9 van onderhavig beursreglement) tot 30 september 2023.
Bij niet-deelname aan MATEXPO wordt de link onmiddellijk verbroken zonder
verdere terugbetaling of schadevergoeding. Het verplichte servicepakket wordt
gefactureerd samen met de voorschotfactuur van de standoppervlakte.
c) Diensten
De verplichte en optionele diensten aan de exposanten (bv.: aansluiting elektriciteit,
water, enz...) kunnen enkel aangevraagd worden door gebruik te maken van het
door de organisator ter beschikking gestelde online platform. De organisator zal
zich inspannen om aan deze verzoeken, in de mate dat de infrastructuur dit toelaat,
te voldoen. De betaling van deze diensten dient te gebeuren zoals voorzien in artikel 10.
12. Annulatie van de exposant
De annulatie van de inschrijving vanwege de exposant dient per aangetekend schrijven
ter kennis te worden gebracht op de maatschappelijk zetel van de organisator.
Onverminderd het recht van de organisator op volledige schadevergoeding,
zal bij annulatie door de exposant volgend bedrag worden aangerekend:
• Bij annulatie >1 jaar vóór aanvang beurs: 50% van de standoppervlakte
+ servicepakket.
• Bij annulatie >6 maanden vóór aanvang beurs: 100% van de standoppervlakte
+ servicepakket + eventueel reeds bestelde diensten.
• Bij annulatie <6 maanden vóór de beurs: 120% van de standoppervlakte
+ servicepakket
+ eventueel reeds bestelde diensten zelfs al zijn deze nog niet gefactureerd.
Voormelde bedragen zullen evenzeer verschuldigd bij beslissing tot annulatie vanwege
de exposant, nadat de organisator zelf zijn beslissing ter kennis heeft gebracht om
de editie van de beurs uit te stellen, dan wel eenmalig annuleren, op de wijze zoals
hierboven vermeld.
De organisatie heeft het recht bij annulatie van de exposant om de stand opnieuw vrij
te geven en te herverhuren. Mocht deze om welke reden dan ook niet herverhuurd zijn
tijdens MATEXPO, zullen de kosten voor het aankleden van de lege stand doorgerekend
worden. Het recht op herverhuring geldt enkel voor de organisator.
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13. Facturatie, betaling en waarborg
a) Facturatie
Voor exposanten ingeschreven vóór 1 november 2022: De organisator factureert
het voorschot (50% van de standoppervlakte + servicepakket + 50% van de all-in
stand indien besteld) vanaf 1 september 2022. Het saldo wordt gefactureerd vanaf
1 januari 2023. Diensten en waarborg worden gefactureerd vanaf 1 mei 2023.
Voor exposanten ingeschreven vanaf 1 november 2022: De organisator
factureert het volledige bedrag van de deelname (100% van de standoppervlakte
+ servicepakket) vanaf 1 november 2022. Diensten en waarborg worden
gefactureerd vanaf 1 mei 2023.
b) Betaling
De exposant verbindt zich er toe de helft van het totaal verschuldigde bedrag
vermeld op ‘de aanvraag tot deelname’ te vereffenen binnen de 8 dagen na
ontvangst van de voorschotfactuur, en het saldo te vereffenen binnen de 8 dagen
na ontvangst van de saldofactuur. Alle directe en indirecte kosten met betrekking
tot deelname aan MATEXPO worden gefactureerd aan het door de exposant
opgegeven facturatieadres op het inschrijvingsformulier. Het uitblijven van gehele
of gedeeltelijke betaling op de vervaldag van een factuur, maakt van rechtswege
opeisbaar zonder dat een ingebrekestelling is vereist, en brengt onmiddellijk het
verval mee van het betalingsuitstel voor andere diensten of leveringen en maakt
alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Alle kosten die voortvloeien uit
betalingen van of aan een buitenlandse exposant, zoals bijvoorbeeld de hieraan
verbonden bankkosten, zijn ten laste van de exposant. Vanaf de vervaldag is van
rechtswege 15% rente verschuldigd. In geval van niet betaling op de vervaldag
van de factuur ingevolge nalatigheid of slechte wil zal het factuurbedrag van
rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% worden verhoogd ten titel van
conventioneel verhogingsbeding met een minimum van €50 en een maximum van
€1.250. Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk, per aangetekende
brief, te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan, op straffe van nietontvankelijkheid. Behoudens tegenbewijs met geschriften, geldt de factuurdatum
als datum van ontvangst van de factuur.
Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan deze bepaling en
is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen.
Wanneer een klacht wordt erkend, onder partijen of op de Rechtbank, beperkt
de verantwoordelijkheid van de organisator zich tot de creditering van het
gefactureerde bedrag en is elke schadevergoeding uitgesloten en/of wordt daaraan
door de exposant verzaakt.
c) Waarborg
De organisator factureert aan elke deelnemer een waarborg vanaf 1 mei 2023. Deze
waarborg kan worden aangewend voor volgende diensten:
• Niet-naleving op- en afbouwtijden volgens de daartoe voorziene op- en
afbouwkaarten verstrekt door de bewaking (€125 per aangevangen
overschreden uur).
• Betaling van schade veroorzaakt door de exposant.
• Betaljng van laattijdig bestelde diensten.
• Betaling nagefactureerde diensten.
• Aanzuivering eender welke openstaande factuur.
• Achtergelaten afval wordt gefactureerd a rato van € 125/m³ per aangevangen m³.
14. Onderverhuring en overdracht
Het is verboden aan de exposant om standen onder eigen naam onder te verhuren aan
bedrijven, of het plaatsen van producten waar noch goedkeuring van fabrikant, noch
territoriale exclusiviteit kan voorgelegd worden. Het is de exposant tevens verboden
om de volledige overeenkomst of enige rechten daaruit aan een derde over te dragen,
zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de organisator.
15. Veiligheidsvoorschriften
Elke exposant dient alle geldende veiligheidsvoorschriften die van toepassing kunnen
zijn, als een professionele exposant nauwgezet na te leven. Tevens verklaart de
exposant zich akkoord met de specifieke veiligheidsvoorschriften en technische
instructies zoals opgenomen in het beurshandboek en ter beschikking gesteld via
het online platform. De organisator kan tekortkomingen op risico en op kosten van de
exposant laten aanpassen of overgaan tot sluiting van de stand tot conformiteit aan de
veiligheidsvoorschriften zonder dat de exposant recht heeft op welke schadevergoeding
dan ook. Machines en toestellen die hydraulisch in de hoogte staan, dienen te worden
voorzien van een mechanisch ondersteuningssysteem.
Iedere stand moet uitgerust zijn met minstens 1 polyvalente poederblusser type ABC,
min. 6 kg en voorzien van een etiket van jaarlijkse controle. De aanwezigheid van
deze brandblusser zal voor opening van de beurs worden gecontroleerd. Indien het
niet in orde is zal geen stroom geleverd op de stand tijdens de beurs. De exposant
krijgt de mogelijkheid een eigen brandblusapparaat op de stand te plaatsen of een
brandblusapparaat te huren bij de organisatie. De keuze of de brandblusser zelf wordt
meegebracht door de exposant of gehuurd bij de organisatie dient voor 1 augustus 2023
per stand doorgegeven te worden aan de organisatie. Indien dat niet gebeurd is wordt
automatisch een brandblusser besteld en in rekening gebracht van de exposant.
16. Toepasselijk recht
Uitsluitend Belgisch recht is toepasselijk op de overeenkomst tussen de organisator
en de inschrijver/exposant inzake MATEXPO. Elk geschil met betrekking tot de
overeenkomst tussen de organisator en de inschrijver/exposant inzake MATEXPO,
is exclusief aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk onderworpen.
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17. Diverse bepalingen
Bepalingen en richtlijnen in het beurshandboek, de beurswijzer alsook in eender
welk document opgesteld door de organisator en verspreid aan de exposanten,
maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Matexpo bv.
18. Nietigheid
Nietigheid van een of meerdere artikels van deze overeenkomst geeft geen aanleiding
tot algehele nietigheid van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om te goeder
trouw een gebeurlijk nietige bepaling te vervangen door een gelijkaardige bepaling die
het contractuele evenwicht tussen partijen weerspiegelt.

