Beursreglement VNG Jaarcongres 2019
Voorwaarden voor deelname
Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van goederen en/of personen.
Acceptatie
Acceptatie van uw inschrijving is voorbehouden aan de organisatie.
Afval
Afval tijdens de opbouw kunt u 3 juni voor uw stand in het gangpad zetten. Op 4 en 5 juni dient u zelf uw
afval te verwijderen.
Annuleren door exposant
Uw optie wordt na vijf dagen automatisch omgezet in een definitieve reservering.
Annuleren door organisatie
De organisatie van het VNG Jaarcongres behoudt zich het recht toe één of meerdere onderdelen van het
congres te annuleren.
Audiovisuele middelen
Indien u extra technische voorzieningen wilt in uw stand, kunt u deze bestellen via het
exposantenhandboek. Na inschrijving ontvangt u een inlogcode voor dit handboek. U kunt tot en met 27
mei, 17.00 uur, bestellingen plaatsen in de webshop. Na deze datum kunt u geen bestellingen meer
plaatsen.
AVG
Gegevens van standhouders die zich inschrijven voor het VNG Jaarcongres worden doorgegeven aan ETT
Media. ETT Media verzorgd voor ons de congreskrant. U kunt benaderd worden of u interesse heeft in een
advertentie in de krant. Bij inschrijving gaat u akkoord met het beursreglement en daarmee geeft u
Congres- en Studiecentrum VNG toestemming om uw gegevens door te geven aan ETT Media voor
commerciële doeleinden.
Betalingscondities
Voorafgaand aan het congres ontvangt u een factuur voor uw standhuur. Om deelname aan de beurs te
kunnen garanderen dient de standhuur vóór het congres te zijn voldaan.
Eventuele extra bestellingen zullen achteraf aan u worden gefactureerd.
Indien u een afwijkend factuuradres heeft of indien er een projectnummer vermeld moet worden op de
factuur, dient u dit direct bij inschrijving te vermelden. Als dit achteraf door de organisatie aangepast moet
worden, worden de extra administratiekosten aan u doorberekend.
Beurskantoor
Vanaf 3 juni is er een beurskantoor waar u terecht kunt met al uw vragen. Het beurskantoor vindt u in bij de
entree van de beurs. Tijdens de twee congresdagen is er bij de centrale entree een aparte servicebalie
voor exposanten waar de exposantenpassen af te halen zijn.
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Beurstijden
De beurs is beide dagen geopend van 09.00 – 13.30 uur. Op 5 juni is eindtijd afhankelijk van het verloop
van de Algemene Ledenvergadering.
Beveiliging
De organisatie heeft tot op bepaalde hoogte maatregelen getroffen voor de beveiliging van de ruimte
waarin de beurs plaatsvindt.
Wij willen u er echter met nadruk op wijzen dat deelname aan de beurs voor risico van de exposant is. De
organisatie aanvaart geen aansprakelijkheid omtrent schade of vermissing van welke zaken dan ook.
Bouwhoogte
Indien u een eigen stand bouwt, kan er zonder toestemming van de organisatie tot een hoogte van 2,50
meter gebouwd worden. Als u boven de 2,50 meter uitkomt, moet er tussen deze onderdelen en een
aangrenzende stand minimaal 1 meter afstand bewaard worden. De maximale bouwhoogte in de beurshal
is 8 meter. De maximale hoogte in de tent ligt tussen de 3 (zijkant) en 6 9midden) meter. In de tent is de
maximale vloerbelasting 500kg/m2. Houdt u hier rekening mee.
Brandveiligheid en voorschriften
Eisen ten behoeve van standinrichting.
Gordijnen en andere stoffen dienen van een niet makkelijk ontvlambaar materiaal te zijn vervaardigd of
door behandeling niet gemakkelijk ontvlambaar te zijn gemaakt. Het gebruik van strobalen, papier, karton,
riet of stromatten als decoratie is verboden in verband met de hoge ontvlambaarheid van dit materiaal.
Catering
Koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar op de beursvloer. Indien u in uw stand horecavoorzieningen wilt
hebben, kunt u deze bestellen door middel van het bestelformulier van de cateraar. U treft dit aan op de site
onder ‘exposanten’. Het schenken van alcoholische dranken is niet toegestaan!
Dieetwensen
Indien u dieetwensen heeft, kunt u dit per mail sturen aan bas.kerkhof@vng.nl.
Digitale aanmelding
Met de digitale inschrijving gaat u akkoord met de voorwaarden voor deelname aan het VNG Jaarcongres
2019 en verklaart u bevoegd te zijn uw organisatie te vertegenwoordigen.
Eigen standbouw/lege ruimte
Alle stands worden in principe als basisstand geleverd. Indien u een eigen stand wilt bouwen, is dat alleen
toegestaan als dit wordt verzorgd door een professionele standbouwer. Het plaatsen van losse
expositiewanden in een lege ruimte is niet toegestaan. Om goedkeuring te krijgen, dient u een tekening in
te leveren bij de organisatie. Deze tekening dient uiterlijk 20 mei 2019 bij de organisatie ingeleverd te zijn.
Na schriftelijke toestemming kunt u beschikken over een lege ruimte. Als u geen toestemming krijgt, wordt
automatisch een basisstand geleverd tegen de daarvoor geldende tarieven.
Elektra-aansluiting
U heeft standaard een elektriciteitsaansluiting van 1 kW bij uw standruimte. Indien u meer elektriciteit nodig
heeft, kunt u dit tegen meerkosten apart en vooraf bestellen via het exposantenhandboek.
Exposantenpassen
Alleen op vertoon van uw exposantenpas heeft u toegang tot de beursvloer. Deze exposantenpassen
dienen op 4 en 5 juni zichtbaar gedragen te worden. U krijgt per stand twee exposantenpassen. U kunt
extra exposantenpassen bestellen. De kosten hiervoor bedragen € 895,- excl. btw per kaart voor de duur
van de beurs.
Foldermateriaal
Het is niet toegestaan foldermateriaal buiten de stand neer te leggen. De statafels zijn alleen voor
cateringdoeleinden bedoeld. Indien er materiaal aangetroffen wordt buiten de stand, zal dit door de
organisatie verwijderd worden.
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Het is toegestaan te flyeren in de paden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan te flyeren bij in-, uit- en
doorgangen.
Geluid (maken)
Het is niet toegestaan om in uw stand geluidsapparatuur te gebruiken. Een beeldscherm of TV is geen
probleem.
De organisatie kan u vragen het geluid te dempen of uit te zetten. Aan dit verzoek dient u te allen tijde
gehoor te geven.
Hotels
Indien u een hotel wilt boeken, kunt u dat doen met het boekingsformulier van Worldmeetings. Dit formulier
treft u aan op de site www.vngjaarcongres.nl onder ‘exposanten’. Het formulier kunt u direct aan
Worldmeetings sturen. Zij nemen rechtstreeks contact met u op.
Inschrijven
U kunt via de beurspagina de plattegrond bekijken zonder direct in te schrijven als exposant. Als u klikt op
‘inschrijven’ en de eerste pagina invult met uw gegevens dan kunt u door naar de plattegrond. Pas als u
een stand aanklikt en op selecteren drukt, heeft u een optie op de stand.
Kwaliteitseisen met betrekking tot de standinrichting
Alle materialen dienen brandwerend te zijn. Bij eigen standbouw mogen geen onafgewerkte wanden
zichtbaar zijn. Indien uw stand niet correct is afgewerkt kan dit door de organisatie voor rekening van de
exposant gecorrigeerd worden.
Laden & lossen
Op maandag 3 juni kunt u lossen bij de laad- en losdeuren via de hoofdingang van de MNH en via de
entree van het congres aan de zijkant van de Midden Nederland Hallen (MNH). Vrachtwagens en auto’s
dienen direct na het lossen verplaatst te worden. Op dinsdag 4 juni kunt u alleen via de hoofdentree
materialen bij uw stand brengen.
Locatie stand
Na inschrijving kunt u op de site een voorkeur aangeven voor een stand.
De organisatie wijst uiteindelijk de stands toe. De organisatie behoudt zich het recht voor een wijziging aan
te brengen in de door u gekozen locatie. Na toewijzing van de standplaats is het niet mogelijk om zelf
wijzigingen aan te brengen. De organisatie houdt hier toezicht op.
Lunch voor exposanten
U kunt op 4 en 5 juni vanaf 11.30 uur lunchen.
Maatschappelijk Verantwoorde Relatiegeschenken
Om aan de wens tegemoet te komen om minder gadgets uit te delen, vragen wij uw aandacht voor het
volgende. Indien u toch iets zou willen uitdelen, vragen wij u te denken aan duurzame, maatschappelijk
verantwoorde gadgets die niet door kinderarbeid tot stand zijn gekomen.
Ontbreken/beschadigde huurmaterialen
Indien u apparatuur of meubilair heeft gehuurd en dit bij aanvang van het congres niet in uw stand staat,
moet u dit direct bij de beursorganisatie aangeven. Achteraf kunnen niet geleverde of beschadigde
materialen niet gecrediteerd worden.
Op- en afbouw
Uw basisstand staat voor u klaar op 3 juni vanaf 12.00 uur. U kunt tot 18.00 uur uw stand inrichten. Indien
u eigen standbouw heeft, kunt u uw stand 3 juni vanaf 08.00 uur (laten) bouwen.
Op dinsdagochtend 4 juni tussen 08.00 en 08.30 uur kunnen uitsluitend nog kleine
tentoonstellingsmaterialen via de exposantenentree naar binnen worden gebracht.
De afbouw is op 5 juni na 14.00 uur. Het is niet toegestaan eerder af te bouwen.
Opslag van materialen
Het is geen mogelijk materialen op te slaan.
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Optie
Bij inschrijving kunt u direct een stand in optie nemen. Na vijf dagen wordt de optie automatisch omgezet in
een definitieve reservering.
Parkeren
Op maandag, dinsdag en woensdag kunt u parkeren op het parkeerterrein het MNH.
Schade
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook aan goederen en/of personen. De
organisatie is evenmin aansprakelijk voor ontvreemding of vermissing van goederen. Vermissing van of
schade aan (onderdelen van) materialen en stand wordt tegen respectievelijk vervangings- of
reparatiekosten aan de exposant in rekening gebracht.
Deelnemende bedrijven en instellingen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor (het gedrag van) personen,
die namens het deelnemende bedrijf of instantie als standpersoneel zijn aangesteld.
Alle aanwezige personen dienen zich te houden aan aanwijzingen van de organisatie.
Schone oplevering gehuurde materialen
U bent zelf verantwoordelijk voor schoonmaak in de stand. Afval tijdens de opbouw kunt u maandag 3 juni
voor uw stand in het gangpad zetten. Dinsdag- en woensdagochtend dient u zelf uw afval te verwijderen.
Schade aan standwanden zijn voor rekening van de exposant. Op maandag- en dinsdagavond wordt er in
de beursruimte gestofzuigd.
Transporteren (stand)materialen
Wat betreft het transporteren van uw materialen dient u of uw transporteur zelf te zorgen voor een karretje
of steekwagen. De organisatie heeft geen transportmiddelen ter beschikking.
Verkoop van etenswaren
Verkoop van etenswaren en dranken is niet toegestaan.
Verzekering
Exposanten dienen zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering voor stand, (eigen) standmateriaal
en personeel.
Vrijhouden wandelpaden
Het is niet toegestaan om buiten uw standruimte reclame-uitingen neer te leggen of te zetten. De
organisatie zal buiten de stand geplaatste materialen verwijderen.
Webshop
Na inschrijving ontvangt u een inlogcode voor de webshop. In webshop kunt u extra bestellingen plaatsen.
U kunt webshop invullen tot en met maandag 27 mei, 17.00 uur. Hierna wordt het gesloten en kunt u geen
bestellingen meer plaatsen.

Alle medewerkers die namens uw bedrijf of organisatie aanwezig zijn tijdens het VNG Jaarcongres 2019
worden geacht op de hoogte te zijn van dit beursreglement.
Voor zaken die niet vermeld zijn in het beursreglement, zijn de algemene leveringsvoorwaarden van het
Congres- en Studiecentrum VNG van toepassing. Eigen inkoopvoorwaarden van standhouders zijn hier niet
van toepassing.
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