Deelnemingsvoorwaarden de Duurzame Woonbeurs
De Deelnemingsvoorwaarden zijn geldend voor de door Conscious Interior B.V, gevestigd aan
Keizersstraat 25, 1011 GD Amsterdam, gesloten overeenkomsten met Deelnemer aan de door
Conscious Interior B.V. (verder aangeduid als organisator”) georganiseerde Duurzame Woonbeurs
(verder aangeduid als “evenement”) in Nederland.
1. Algemene bepalingen
1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
• Organisator: Conscious Interior B.V (The Substitute). Ingeschreven bij de KvK onder nummer
75045834 (hierna te noemen DDWB) als zijnde de organisator van de Duurzame Woonbeurs.
• Deelnemer: Degene die heeft ingeschreven voor deelname aan de beurs en van wie de
deelname door DDWB is geaccepteerd, zodat tussen hem en DDWB een overeenkomst tot
stand is gekomen. Onder Deelnemer worden ook verstaan de vertegenwoordigers van de
standhouder.
• Beurs: Het evenement waarvoor is ingeschreven door de standhouder en welke inschrijving
door de organisator is geaccepteerd.
• Stand/Standruimte: De in vierkante meters uitgedrukte aan de deelnemer ter beschikking
gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie door de organisator wordt bepaald.
• Deelnemingskosten: De door de Organisator opgestelde en aan de Deelnemer schriftelijk
bevestigde verschuldigde vergoeding voor de huur van standruimte en verplichte service fee en
indien van toepassing; kosten voor bestelde standbouw en eventuele andere extra’s als
parkeerplek, verlichting en stekkerdozen.
1.2 De voorwaarden waaronder aan de Duurzame Woonbeurs 2021 kan worden deelgenomen, zijn
vastgelegd in deze Deelnemingsvoorwaarden. Afwijkingen van dit reglement zijn alleen mogelijk na een
schriftelijke verklaring van de Organisator.
1.3 Derden, welke niet als 'Deelnemer' kunnen worden aangemerkt, kunnen aan dit reglement geen
rechten ontlenen.

2. Locatie, tijdstip en openingstijden
2.1. De DDWB 2021 zal gehouden worden in de Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 231, te
Amsterdam.
2.2. De DDWB 2021 vindt plaats van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart 2021.
Opbouwdagen zijn woensdag 24 maart en donderdag 25 maart. Afbouw is op 28 maart na het sluiten
van de beurs. Alle deelnemers zijn verplicht de stand tijdens de gehele openingstijden van de Beurs te
openen en te bemannen.
2.3. De openingstijden voor het publiek zijn op 26 maart 9.00-21.00 uur, 27 & 28 maart van 09:0019:00 uur en op donderdag 25 maart van 17:00-22:00 uur. Voor Standhouders is het gebouw op
deze dagen toegankelijk van 8:00 uur tot één uur na sluitingstijd.
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3. Inschrijving & standruimte
3.1 Na invullen van het aanmeldformulier exposanten en akkoord inzender op de
deelnemingsvoorwaarden (2021) is de inzender ingeschreven als Deelnemer aan de door de
Organisator te organiseren Beurs. De inzender verklaart op deze wijze bekend te zijn met de doelstelling
van het evenement, en hij zal zich bij deze deelname beperken tot activiteiten die vallen binnen deze
doelstelling.
3.2 Degene die akkoord geeft, wordt geacht hiertoe volledig namens de Deelnemer bevoegd te zijn. De
Deelnemer kan zich ten opzichte van de organisator niet beroepen op de eventuele onbevoegdheid
van de ondertekenaar.
3.3 De Organisator heeft de exclusieve bevoegdheid de haar ter beschikking staande standruimte aan
de Deelnemer toe te wijzen. Bij het bepalen van de standruimte zal de Organisatoren zoveel als
mogelijk rekening houden met de voorkeur van de Deelnemer.
3.4 Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standruimte worden ontleend. De
Organisator kan in bijzondere gevallen een inschrijving niet in behandeling nemen, minder standruimte
vaststellen dan waarvoor is ingeschreven, tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte besluiten,
dan wel een reeds verleende vaststelling intrekken, zonder dat de Deelnemer aanspraak kan maken op
vergoeding van schade.
3.5 Ter vermijding van ieder misverstand: het is uiteraard de bedoeling dat de Deelnemer zelf gebruik
maakt/maken van de gehuurde ruimte. De Deelnemer mag uitdrukkelijk geen andere medestandhouders (deelnemers) als exposant op zijn/haar stand toelaten, tenzij dit van tevoren wordt
overeengekomen met de organisator.
3.6 De Deelnemer krijgt de stand leeg en schoon opgeleverd. Tijdens de beursdagen en na de
opbouw dient de Deelnemer zelf zorg te dragen voor schoonmaak.
3.7 De Deelnemer is verplicht de hem ter beschikking gestelde ruimte na afloop van de beurs in de
oorspronkelijke staat achter te laten. Indien de Organisator het nodig oordeelt voorzieningen te treffen
om de ruimte in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, komen de kosten hiervan voor rekening van
de Deelnemer.
4. Opbouw, demontage en gebruik van stands
4.1 Deelnemers kunnen tegen betaling gebruik maken van beurs-conceptstandbouw. De DDWB kent
standlocaties waar beurs-conceptstandbouw verplicht is. Bij het vaststellen van Standruimte zal aan de
Deelnemer worden meegedeeld of er sprake is van verplichte beurs-conceptstandbouw. Op plaatsen
waar beurs-conceptstandbouw verplicht is, geldt een maximale bouwhoogte van 250 cm.
4.2 Je ontvangt tijdig van ons bericht over de dag en het tijdslot waarop de Deelnemer kan starten met
het opbouwen van de stand. Opbouwdagen zijn woensdag 24 maart en donderdag 25 maart.
Demontage van stands, respectievelijk het afvoeren van goederen is mogelijk vanaf zondag 28 maart
2021 vanaf 19.00 uur. Kosten voor opbouw en demontage zijn volledig voor rekening van de
Deelnemer. Deelnemer organiseert demontage van zijn stand conform het afbouwschema dat de
Organisator opstelt en dat aan de Deelnemer wordt verstrekt bij de opbouwinformatie en/of tijdens
beurs.
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4.3 De standlocatie van Deelnemer is op de beursvloer gemarkeerd met tape. Deelnemer dient zijn
standbouw binnen deze markeringen te plaatsen. Indien er onduidelijkheden zijn, neemt Deelnemer
vóór start van het bouwen van de stand contact op met de Organisator. Indien Deelnemer zich niet
heeft gehouden aan de markeringen en dit problemen veroorzaakt, zal de Organisator eventuele
gevolgschade [bijv. een standhouder die zijn stand aan moet passen omdat een buurman zich niet aan
de afmetingen heeft gehouden] aan Deelnemer doorbelasten. Deelnemer blijft met betrekking tot de
eigen of bij de organisatie gehuurde stand te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de
voorwaarden en vereisten van de deelnemingsvoorwaarden en brand- en veiligheidsvoorschriften.
4.4 De Organisator behoudt het recht om indien omstandigheden dit rechtvaardigen de in 4.2
genoemde perioden, data en tijden te wijzigen. De Organisator zal de Deelnemers hiervan onverwijld
schriftelijk op de hoogte stellen.
4.5. De Deelnemer is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de
standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen
hieromtrent door de Kromhouthal is bepaald. De herkomst van achtergelaten vuil wordt door de
Organisator vastgelegd en aan de deelnemer doorbelast.
11.8. De Deelnemer is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele
beschadigingen aan goederen van Organisator en/of de Kromhouthal komen voor rekening van de
Deelnemer
5. Beoordeling standontwerp
5.1 De Deelnemer stuurt binnen een maand na vaststelling van de Standruimte, doch uiterlijk vóór 15
februari 2021 een concept en ontwerp van de standbouw en de standinrichting aan de Organisator
toe. Gaarne in de vorm van een duidelijke schets met maten en een plattegrond op schaal. Verder
moet uit het standontwerp voldoende duidelijk blijken wat het inrichtingsconcept is. De hoogte van de
stand mag maximaal 2.50 meter bedragen. Van deze bouwhoogte mag alleen worden afgeweken na
schriftelijke toestemming van de Organisator en kan van invloed zijn op het toegewezen Standruimte.
Deze toestemming wordt uitsluitend verleend na beoordeling van het standbouwconcept.
5.2. De beoordeling van het standontwerp gebeurt door de Organisator. Indien het standontwerp niet
aan de brandweer- en uitvoeringsvoorschriften en/of het concept van de DDWB voldoet, zal de
Organisator verzoeken het standontwerp hierop aan te passen.
5.3. Indien het definitieve standontwerp na aanpassing niet voldoet aan de brandweer – en
uitvoeringsvoorschriften en/of aansluit aan het concept van de DDWB, is de Organisator alsnog
gerechtigd niet tot toewijzing van Standruimte over te gaan.
5.4. Iedere Deelnemer voorziet in standwanden (eigen wanden of concept standbouw) aan de dichte
zijden van de Stand. Hoek-, kop- en eilandstands moeten als zodanig worden ingericht. Elke
gangpadzijde van een standruimte mag voor maximaal 50% worden dichtgebouwd, tenzij de
organisatie schriftelijk anders oordeelt, waarbij zij zich het recht voorbehoudt desnoods zonder opgave
van redenen andere voorschriften te geven.
5.5. Het staat de Deelnemer vrij, met inachtneming van de door de organisator gegeven voorschriften
of aanwijzingen, de Standruimte naar eigen inzicht in te richten. Hierbij is het van belang dat andere
standhouders of bezoekers daardoor geen schade of hinder ondervinden in de vorm van
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geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht of in andere
vorm. Etagebouw is verboden.

5.6 Aansluitpunten voor elektra, verwarmings-en ventilatie installaties of brandveiligheidsapparatuur, die
zich eventueel in, boven of op de vloer van de Standruimte bevinden, moeten te allen tijde gemakkelijk
bereikbaar en vrij blijven.
5.7 De Organisator behoudt zich het recht voor de inbezitneming van een Standruimte door een
Deelnemer te weigeren totdat deze locatie is ingericht in overeenstemming met het bij de Organisator
ingediende standontwerp en nadat rekening is gehouden met de eventuele opmerkingen van de
Organisator. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor alle inrichtingen of andere
installaties weg te halen of te wijzigen die de algemene inrichting van de beurs, de naburige deelnemers
of het publiek hinderen of die in het algemeen niet in overeenstemming zijn met het vooraf ingediende
standontwerp.
5.8 Indien de inrichting van de stand en/of opbouw van de stand, naar het oordeel van de Organisator
niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, is de Organisator bevoegd,
voor rekening en risico van de Deelnemer, al die voorzieningen te treffen die hij nodig acht.
6. Te exposeren producten
6.1. Op DDWB kunnen uitsluitend producten en diensten worden geëxposeerd, die naar het uitsluitend
inzicht van de Organisator in overeenstemming zijn met het doel en concept van DDWB. De
Organisator zal tevens het aantal stands bepalen waarin eenzelfde (soort) product of dienst wordt
tentoongesteld en verlenen derhalve geen exclusiviteit.
6.2 De Deelnemer draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten
behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. De Organisator neemt geen goederen van de
Deelnemer in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.
6.3. Het is niet toegestaan om de stand te bevoorraden tijdens openingsuren van de beurs.
Standbevoorrading is tijdens de DDWB uitsluitend toegestaan één uur voor opening en één uur na
sluiting van de beurs.
6.4 Tijdens de beurs mag verkoop plaatsvinden. Commerciële activiteiten met als doel bevordering van
de verkoop zijn toegestaan, mits deze binnen de normaal geldende normen blijven. De Organisator is
niet aansprakelijke voor eventuele schade of diefstal aan de geëxposeerde producten.
6.5. De Deelnemer is verplicht gedurende de openingstijden de standruimte met voldoende producten
en medewerkers bezet te houden.
7. Betaling
7.1. Betaling vindt plaats overeenkomstig de betalingsvoorwaarden en termijn die zijn vermeld op de
factuur.
7.2. De Deelnemer is aansprakelijk voor alle aan de Organisator verschuldigde kosten die verband
houden met zijn deelname, onverschillig of deze kosten zijn gemaakt door de Deelnemer zelf of derden
handelend onder zijn naam.
7.3 Bij niet tijdige betaling door de deelnemer vervalt de aanspraak van de Deelnemer op deelname aan
het evenement en wordt een gereserveerde standplek weer vrijgegeven
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7.4 Indien betalingen niet voor de eerste opbouwdag aan de Organisator zijn voldaan kan niet worden
opgebouwd.

7.5 Bij niet tijdige betaling van enig aan de Organisator verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in
rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten
komen voor rekening van de Deelnemer, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld
op 15% van de hoofdsom.
7.6 De Deelnemer is over de overeengekomen prijs vanaf de op de factuur genoemde vervaldata een
contractuele rente verschuldigd van 5% op jaarbasis.
8. Naamsvermelding de Duurzame Woonbeurs
8.1. Uitsluitend Deelnemers en relaties aan de DDWB 2021 hebben recht op een vermelding op de
website www.deduurzamewoonbeurs.nl en plattegrond.
8.2. De vermelding op www.deduurzamewoonbeurs.nl vindt plaats op basis van de gegevens die op
het inschrijfformulier door de Deelnemer zijn ingevuld. Bij de vermelding wordt de Deelnemer ook
gevraagd beeldmateriaal toe te sturen om online te plaatsen. Indien het beeldmateriaal niet is
toegestuurd of niet aan de voorwaarden voldoet, behoudt de organisatie zich het recht voor om zelf
een beeld te kiezen en te plaatsen.
9. Uitstel of annulering
9.1 De Organisator beslist over het al dan niet houden van het evenement en stelt de plaats, de data
en de openingstijden vast waarop het genoemde evenement zal plaatshebben.
9.2 De Organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor wegens situaties van overmacht zoals
brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen
door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, de
vastgestelde data van het evenement te wijzigen, af te gelasten dan wel het reeds vastgestelde
evenement geen doorgang- of voortgang te laten vinden.
9.3 In geval de vastgestelde data van het evenement wegens situaties van overmacht zoals brand,
storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de
overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, deze ter
uitsluitende beoordeling van de Organisator
gewijzigd worden, blijft de met de Deelnemer gesloten overeenkomst van deelname van kracht.
9.4 Indien door uitstel of enige andere aanpassing zoals het wijzigen van de locatie en/of de omvang
van de stand en/of beurs het evenement alsnog gehouden kan worden, blijven alle overeenkomsten
tussen partijen van kracht.
9.5 Organisator is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van de verbintenissen,
betrekking hebbende op de deelname aan de DDWB 2021, als gevolg van overmacht of andere
buitengewone omstandigheden.
9.6. Indien de Organisator verhinderd is de verbintenis(sen) met de Deelnemer(s) geheel of gedeeltelijk
na te komen, zullen zij de Deelnemer(s) hiervan onverwijld per mail op de hoogte stellen.
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9.7 Indien de Deelnemer zijn reservering wenst te annuleren, of in gebreke is voor wat betreft betalingen
zoals op de factuur vermelde bepalingen (zowel van bedragen als tijdstip van betaling), heeft de
Organisator het recht om annuleringskosten in rekening te brengen en de standruimte aan andere

deelnemers toe te wijzen. De annuleringskosten zullen conform onderstaand schema in rekening
worden gebracht:
Annuleringskosten bij annulering door deelnemer:
• Meer dan 4 maanden voorafgaande aan het evenement 50% van het totaal verschuldigde bedrag
(plus BTW)
• Meer dan 3 maanden, doch minder dan 4 maanden voorafgaande aan het evenement 70% van het
totaal verschuldigde bedrag (plus BTW)
• Minder dan 3 maanden voorafgaande aan het evenement 100% van het totaal verschuldigde bedrag
(plus BTW)

9.8. Ingeval ten aanzien van de Deelnemer op enig tijdstip na het tot stand komen van overeenkomst
van deelname surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, wordt deelname door het
enkele intreden van vorenbedoelde geannuleerd en blijft de Deelnemer de volledige deelnamekosten
verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname gemaakte overige kosten.
10. Aansprakelijkheid
10.1 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genaamd, direct of indirect geleden
door de Deelnemer, diens medewerkers of diens bezoekers, -bedrijfsschade en schade door diefstal,
vernieling of welke andere oorzaak dan ook, daaronder begrepen- indien deze schade is veroorzaakt
door derden.
10.2 De Deelnemer vrijwaart de Organisator tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe
dan ook genaamd, veroorzaakt door de standhouder zelf, diens medewerkers of diens bezoekers.
10.3 De Organisator aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de Organisator voor de door de
Deelnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
hun verbintenis met de Deelnemer, voor zover deze door hun aansprakelijkheidsverzekering wordt
gedekt.
10.4 Goederen bevinden zich in de Kromhouthal dan wel op de bijbehorende terreinen zijn voor
rekening en risico van de Deelnemer. De Organistor belast zich niet met het verzekeren daarvan. De
Organisator is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of
personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de DDWB. Evenmin is de Organisator
aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door de Deelnemer
of zijn personeel. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor vorderingen van derden uit deze hoofde.
10.5 De Deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van
welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen, die op
welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die
op welke wijze ook door zijn goederen en/of eigen of bij de organisatie of gehuurde stand wordt
veroorzaakt.
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10.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle aanspraken die anderen in verband met zijn
handelen of nalaten tegen de Organisator zouden kunnen doen gelden.

11. Opkomst
11.1 De Deelnemer verklaart de Organisator te vrijwaren van alle verplichtingen ten aanzien van de
opkomst van enige deelnemer(s) of bezoeker(s) aan het evenement, door welke reden dan ook.
11.2 De Organisator zal alles in werking stellen welke redelijkerwijs verwacht mag worden ten einde het
evenement te doen slagen. Alle uitlatingen ten aanzien van te verwachten bezoekersaantallen,
methodes van promotie of tijdstippen zijn uitsluitend als richtlijnen bedoeld en kunnen geen rechten of
garanties hieraan worden ontleend.
12. Onvoorziene gevallen
12.1 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisator.
13. Geschillen/ Toepasselijk recht
13.1. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deelname aan DDWB 2021, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
13.2. Op de Deelnemingsvoorwaarden en/of de hieruit voortvloeiende verplichtingen waarop deze
voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
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