DEELNEMINGSREGLEMENT | DEELNEMERS STANDENDORP
LANDBOUWDAG Heist-op-den-Berg

I.

BESCHRIJVING VAN HET EVENEMENT

A. Algemeen
Landbouwdag Heist-op-den-Berg wordt ingericht door gemeente Heist-op-den-Berg, hierna ook genoemd
“inrichter”.
B. Datum
Landbouwdag Heist-op-den-Berg vindt plaats op zaterdag 8 september 2018 van 10.00 tot 17.00 uur.

II.

PRODUCTEN EN DEELNEMERS

A. Algemeen
Alle voorwerpen in verband met platteland kunnen toegelaten worden als hun activiteit strookt met de
doelstelling van de inrichtende organisatie.
Voor geen enkel product, artikel of publiciteit wordt het alleenrecht tot deelname toegelaten.
Er mag geen rollend materiaal op de stand aanwezig zijn, tenzij dit rollend materiaal noodzakelijk is voor de
inhoud van de stand én na overleg en schriftelijke goedkeuring door de inrichter.
De beslissingen genomen door de inrichter gedurende gans de duur van de beurs, inbegrepen de opbouw en
het opruimen, zijn onherroepelijk en geven geen enkel recht tot schadevergoeding

B. De inschrijvingen
De aanvraag tot deelname gebeurt enkel door middel van het inschrijvingsformulier. Dit formulier wordt,
correct ingevuld, ingediend op het secretariaat: Landbouwdag Heist-op-den-Berg, Kerkplein 15, 2220 Heist-opden-Berg of info@landbouwdag.be. De inrichter kan, zonder de reden bekend te maken, de inschrijving
weigeren.
De uiterste datum van inschrijving is vastgelegd op 20 augustus 2018.

III. STANDENBOUW
A. Algemeen
Elke deelnemer zorgt op eigen kosten voor het aanbrengen, inpakken, opstellen en afhalen van de goederen en
materialen en voor het opbouwen en opruimen van zijn stand, exclusief het opbouwen en afbreken van het
tegen een vergoeding ter beschikking gestelde tentje (zie B. Voorzieningen voor de standhouder).
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Tijdens de opbouw en afbraak is het verboden materialen van gelijk welke aard in de gangen te laten staan en
dit teneinde de normale doorgang niet te belemmeren.
De deelnemers dienen er rekening mee te houden dat hun stand voor de gehele duur van Landbouwdag Heistop-den-Berg dient geopend te blijven. De uren van opening en sluiting moeten strikt geëerbiedigd worden.
De standen dienen tijdens de duur van Landbouwdag Heist-op-den-Berg in staat van volledige orde en
zindelijkheid te worden gehouden.
De opbouw gebeurt op vrijdag 7 september van 14.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 6.30 tot 9.30 uur.
Op zaterdag 8 september 2018 is het terrein toegankelijk voor het bevoorraden van de stand vanaf 6.30 uur tot
uiterlijk een half uur voor de start van het evenement.
De afbraak gebeurt vanaf 17.00 uur. Vanaf maandag 10 september 2018 behoudt de inrichter zich het recht
om de voorwerpen te laten verwijderen op kosten en op risico van de deelnemer.

B. Voorzieningen voor de deelnemers en tarieven voor deelname
De inrichter voorziet:
 een standruimten met of zonder tent zoals voorgesteld in het inschrijvingsformulier.
 Watervoorziening: er is een centraal verdeelpunt van water. Water kan met


emmers of bussen (waar de deelnemer zelf dient voor te zorgen) naar de stand gebracht worden.
Elektriciteit wordt afgetapt van een verdeelkast geïnstalleerd door de inrichter. De deelnemer dient
zelf te zorgen voor een geaarde verlengkabel die aangesloten kan worden aan de verdeelkast.

De facturatie gebeurt na toezegging op 20 augustus 2018. Na betaling van het volledige bedrag is de
inschrijving definitief.
D. Ordemaatregelen
Het is aan de deelnemers toegelaten te demonstreren en te verkopen binnen hun stand. Zij verplichten zich er
toe geen oneerlijke middelen of oneerlijke concurrentie toe te passen. De deelnemer mag door zijn
handelingen de normale omloop van het publiek niet hinderen.
De inrichter zal er voor zorgen dat de exploitatie van vrijdagavond tot zaterdagmorgen bewaakt wordt. Tijdens
de openingsuren zorgt iedere deelnemer voor eigen bewaking.
IV. VERZEKERING
A. Algemeen
De deelnemers doen bij ongeval afstand van alle verhaal tegen de inrichters, alle inzenders, concessiehouders
of deelnemers uit welke hoofde ook alsmede tegen de aangestelden van al deze instellingen en personen. Hij
verbindt zich eveneens om van zijn verzekeraars dezelfde afstand van verhaal te krijgen.
Het organiserend comité van LANDBOUWDAG Heist-op-den-Berg heeft volgende basispolissen afgesloten
 Evenementenpolis met dekking van
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Burgerlijke aansprakelijkheid
Objectieve aansprakelijkheid

V. DIVERSEN
A. Algemeen
Mocht een geval van overmacht het houden van het evenement onmogelijk maken, dan kunnen de
ingeschreven deelnemers geen aanspraak maken op schadeloosstelling.
De inrichter behoudt zich het recht voor de bepalingen van onderhavig reglement te wijzigen indien de
omstandigheden dit zouden eisen en dit mits kennisgeving aan de deelnemers. Nadere voorschriften zullen
door middel van de berichten worden meegedeeld aan de deelnemers. Deze laatste verklaren tevens deze
voorschriften te zullen naleven.
De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud het reglement voor henzelf, hun vertegenwoordigers, hun
afgevaardigden, hun bedienden en hun werknemers.
Alle punten die door dit reglement of door latere mededelingen niet voorzien zijn, moeten in ieder geval
onderworpen worden aan het oordeel van de inrichter. De inrichter is bevoegd tot elke beslissing en deze is
onherroepelijk.
In geval van juridisch geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.
In geval van overmacht, zowel voor als na de levering van de gehuurde goederen, is de inrichter ontslagen van
elke verplichting zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen. Onder deze rubriek vallen ook alle
gevallen van overmacht door storingen en obstakels die de uitvoering van het contract duurder of moeilijker
maken, alsook schade veroorzaakt door derden, gehele of gedeeltelijke staking, storm, oproer, oorlog of
oorlogsgevaar, natuurrampen, ziekte van onvervangbare arbeiders of bedienden, buitengewone
omstandigheden in verband met in- en uitvoer, algemene mobilisatie, brand of andere exploitatiegevaren.

B. Inkomkaarten deelnemers
Er worden 2 kaarten per standhouder toegestuurd zodat er niet moet betaald worden aan inkom. De inrichter
ziet af teruggave van dit bedrag door vergetelheid van de kaarten.
Bezoekers betalen 4 euro.

C. Parking deelnemers
Het is ten strengste verboden om voertuigen op het terrein te parkeren tijdens de openingsuren van het
evenement. Alle voertuigen verlaten het terrein ten laatste een half uur voor de opening van het evenement.
Indien de deelnemer een vervoermiddel bij de tent wenst te plaatsen tijdens het evenement om de stand van
goederen te voorzien of om producten te koelen meldt hij dit uitdrukkelijk vooraf bij de inschrijving aan de
inrichter. Indien deze uitzondering op het parkeerreglement NIET VOORAF is aangevraagd kunnen geen
voertuigen toegelaten worden op het terrein tijdens het evenement.
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D. Naleven van regels en wetten
Alle wetten van stedenbouw, brandveiligheid, milieu en hygiëne moeten nageleefd worden.
Het organiserend comité zal niet dulden dat door de deelnemers publiciteitsborden, affiches, spandoeken en
diens meer worden opgehangen aan het tentencomplex van LANDBOUWDAG Heist-op-den-Berg,
afrasteringen, vlaggenmasten en lichtpylonen op of rond de terreinen van LANDBOUWDAG Heist-op-den-Berg
tenzij onder de vorm van promotie vastgelegd in een sponsorovereenkomst. (Sponsordossier op te vragen bij
de inrichter) Het is eveneens ten strengste verboden door de deelnemers om voertuigen, zowel kleine als
grote, te voorzien van publiciteitsborden of affiches, op te stellen of te parkeren op of rond de terreinen van
LANDBOUWDAG Heist-op-den-Berg. Het bestuur zal deze onmiddellijk laten verwijderen of wegslepen en alle
onkosten ten laste van de overtreder leggen.
Iedere afwijking van dit contract kan met de inrichters besproken worden.
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