
 

  

Beursreglement  
 VOV-Beurs voor leren en ontwikkelen 

25, 26, 27 (online) en 28 april 2022 (Nekkerhal Mechelen) 
 
 
 
 
Door het registratieformulier te ondertekenen, verbinden de aanbieders zich ertoe de bepalingen van dit 
reglement met algemene voorwaarden na te leven, evenals elke nieuwe andere bepaling die in het belang van de 
vakbeurs door de organisatoren zou worden aangenomen. 
 
1. Verdeling presentatiesessies, verdeling online sessies, verdeling workshops, verdeling learning lunch 

tables, plaatsing standen en opties  
Presentatiesessies, workshops, online sessies en learning lunch tables worden toegewezen in volgorde van 
ontvangst van de inschrijving en de overeenstemmende betaling. Standen worden willekeurig toegewezen tenzij 
anders bepaald in sponsorovereenkomsten. Per aanbieder kan er slechts 1 vorm van sessie toebedeeld worden, 
zij een presentatiesessie, een online sessie of een workshop. Enkel sponsors kunnen hiervan afwijken mits 
overeenkomst. Elk beurspakket bevat een standruimte, hier kan niet van afgeweken worden. 
 
2. Betalingen 
De aanbieder ontvangt na registratie een factuur voor zijn deelname aan de VOV-Beurs. Deze factuur dient 
binnen de maand na opmaak betaald te worden. Bij het in gebreke blijven hiervan, zal de organisator het recht 
hebben de aanbieder de toegang tot de beurs te weigeren en de reservatie te annuleren. Dergelijke weigering 
doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de organisator de volledige som die krachtens het 
registratieformulier verschuldigd is op te eisen. 
Bij gebreke aan tijdige betaling van voormelde factuur is de aanbieder een verwijlintrest verschuldigd vanaf de 
vervaldatum van de factuur a rato van een intrestvoet cfr. de wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002 
alsook een schadebeding ad 10% van het factuurbedrag. 
 
3. Annulaties 
Annulaties worden uitsluitend schriftelijk aanvaard bij middel van een aangetekende brief t.a.v. de organisator. De 
annulatievergoedingen zijn onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden voor annulatie vanwege de 
exposant. 
1. Annulatie vóór 1 november 2021: geen annulatiekost verschuldigd. 
2. Annulatie vanaf 1 november 2021 tot 1 januari 2022; 20% van het totale bedrag blijft verschuldigd. 
3. Annulatie vanaf 1 januari 2022 tot 1 maart 2022: 40% van het totale bedrag blijft verschuldigd. 
4. Annulatie na 1 maart 2022: 80% van het totale bedrag blijft verschuldigd. 
De aanbieder gaat uitdrukkelijk akkoord dat bij annulatie de organisator gerechtigd is de presentatiesessie(s), 
stand of extra diensten te verhuren aan een derde of aan te wenden voor een ander doel zonder mededeling 
noch compensatie aan de originele aanbieder. 
 
4. Aansprakelijkheid 
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding e.d. aan de 
goederen en/of aan de stand en het tentoonstellingsmateriaal dat zich in het gebouw bevindt. Deze uitsluiting van 
aansprakelijkheid in hoofde van de organisator geldt eveneens voor elke schade die zou kunnen ontstaan aan de 
stand of aan één van zijn onderdelen, aan de aldaar geëxposeerde of te exposeren goederen, of andere op de 
stand aanwezige of te plaatsen goederen, in zoverre deze beschadigd zouden worden n.a.v. enige manipulatie 
ervan, dit zelfs zo deze manipulatie zou geschieden door de organisator, één van de aangestelden, of enige 
derde voor wie de organisator enige verantwoordelijkheid, hetzij contractuele, hetzij buitencontractuele, dit alles in 
de meest brede zin van het woord, zou dragen. 
 
5.  Publiciteit 
Decoratie, geluid en/of publiciteit die de belangen van derden zouden kunnen schaden zijn verboden en kunnen 
door de organisator te allen tijde bij eenzijdige beslissing verwijderd of verboden worden op kosten en risico van 
de aanbieder zonder dat deze enig verhaal kan laten gelden tegen de beslissing van de organisator. Tegenover 
de organisator kan nimmer verhaal noch verzoek tot schadeloosstelling of terugbetaling ingediend worden indien 
zich bij de opstelling van publicitaire en redactionele teksten of bij om het even welk drukwerk of opdruk, 
vergissingen of weglatingen hebben voorgedaan. 
  



 

  

 
 
Het is de aanbieders niet toegestaan om: 

- In of buiten de eigen standruimte op enigerlei wijze geluids- en of geurhinder of anderszins 
overlast te veroorzaken. Warme maaltijden zijn enkel verkrijgbaar op het centrale plein en 
kunnen bijgevolg niet door aanbieders bereid, verwerkt of aangeboden worden aan 
beursbezoekers. 

- In de gangpaden, de andere openbare delen van de beurshal, alsmede in een straal van een 
kilometer buiten de beurshal, folders of enig ander promotiemateriaal uit te delen, neer te 
leggen, op te hangen, uit te zenden of neer te zetten. 

- De stand op te bouwen en in te richten, dan wel af te breken en te ontruimen buiten de door de 
organisatie vastgestelde tijden. Niet tijdig ontruimde of afgebroken standen of 
documentatierekken worden voor rekening van de aanbieder uit de hal verwijderd tegen een 
prijs van € 200 (excl. btw). 

 
Personaliseren standen: Het is de aanbieder niet toegestaan: 

- de maximumafmetingen van 3 meter x 2 meter van zijn stand te overschrijden 
- zijwanden te plaatsen 
- materiaal te voorzien dat hoger is dan de toegestane maximum hoogte van 2,50 meter 
- spijkers, schroeven of punaises te gebruiken in de wand, vloer of ander meubilair van de stand. 

De aanbieder is volledig aansprakelijk voor herstellingen van de door zijn (of zijn medewerkers) 
toedoen ontstane beschadigingen van vloeren, wanden, muren of enig ander meubilair. 

- taperesten achter te laten op de wand, vloer of ander meubilair. Achtergelaten taperesten 
worden voor rekening van de aanbieder verwijderd tegen een kostprijs van € 40 per 10 cm. 

 
Alvorens de beurs van start gaat, zal de organisator alle standen controleren op de naleving van bovenstaande 
regels. Bij niet-naleving ervan kan de organisator eenzijdig beslissen de aanbieder uit te sluiten van huidige en/of 
volgende VOV-beurs. De organisator heeft te allen tijde het recht om bij eenzijdige beslissing de stand te sluiten 
en te verwijderen uit de hal en dit op kosten en risico van de aanbieder. De uitzetting beïnvloedt niet de 
opeisbaarheid van het totale bedrag verbonden aan de registratie van de aanbieder. 
 

6. Overmacht 
Bij toepassing van onderhavige clausule erkennen partijen dat de inschrijving op de beurs gebeurt in onzekere 
tijden ten gevolge van het coronavirus (COVID-19) de hierbij samenlopende gezondheidsproblematiek en 
hierdoor uitgebrachte overheidsmaatregelen. 
VOV lerend netwerk zal al het redelijke in het werk stellen om de VOV-Beurs 2022 te laten doorgaan. VOV zal 
evenwel niet aansprakelijk zijn indien de beurs geheel of gedeeltelijk niet kan doorgaan om redenen van 
overmacht. Als redenen van overmacht: alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming 
van de overeenkomst door VOV niet kan worden gevergd en in ieder geval ook het geheel of gedeeltelijk in 
gebreke blijven van een derde, overheidsmaatregelen, brand en voorts iedere andere omstandigheid die VOV 
lerend netwerk redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, dan wel waarop geen invloed kon worden uitgeoefend. 
Voorgaande opsomming is niet beperkend. VOV lerend netwerk is niet verplicht het ontoerekenbaar en 
onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. 
Specifiek in het kader van voormeld beschreven onzekere tijden ten gevolgen van het coronavirus (COVID-19) 
zal VOV lerend netwerk bevrijd zijn van haar contractuele verplichtingen indien het coronavirus (COVID-19) of de 
gevolgen ervan de uitvoering van de verbintenissen door VOV lerend netwerk onmogelijk maken, aanzienlijk 
verzwaren, of het nut en baten van de beurs ontnemen. Bij wijze van voorbeeld zullen volgende situaties in die 
zin als een overmachtssituatie worden beschouwd (niet-limitatief): ten gevolge van overheidsmaatregelen wordt 
het aantal bezoekers van de beurs gelimiteerd – te weinig inschrijvingen door aanbieders – te weinig animo voor 
de beurs – coronamaatregelen maken dat het houden van de beurs aanzienlijke inspanningen en/of kosten 
vereisen – door coronamaatregelen kan er geen succesvolle beurs plaatsvinden… 
 
De aanbieders erkennen dat indien VOV lerend netwerk beslist om de beurs niet te laten doorgaan ten gevolge 
van voormelde redenen, dit geenszins als een zuivere potestatieve voorwaarde kan worden beschouwd doch  
afhankelijk is van een externe factor buiten de wil van VOV lerend netwerk om, m.n. het coronavirus en de 
gevolgen hiervan. 
 
Als de vakbeurs niet kan plaatsvinden om voormelde redenen, zullen de aanbieders hiervan onmiddellijk op de 
hoogte worden gebracht. De bedragen, die nog beschikbaar zijn na betaling van alle onkosten, zullen onder de 
aanbieders verdeeld worden naar rato van de bedragen die gestort werden door deze aanbieders die hiermede 
afzien van het recht op schadevergoeding ten laste van de organisator. 

 
7. Bezetting standen 
Op 1 stand mogen maximaal 4 leden van het bedrijf aanwezig zijn. Elke aanbieder zal 4 toegangskaarten ter 
beschikking worden gesteld bij reservatie. Extra aanbiederskaarten (max. 4 per standruimte van 6m² waarbij een 
kopstand voor 1 standruimte staat) kunnen verkregen worden aan een aanbiederstarief van 25.- excl. BTW en 
dienen ten laatste 3 weken voor de beursdatum aangevraagd te worden. 



 

  

 
8. Betwistingen 
Enkel de Nederlandse tekst van huidig beursreglement is bindend voor de partijen. De teksten in een andere taal 
gesteld zijn enkel vertalingen en hebben als dusdanig geen bindende waarde tussen partijen, waar in geval van 
betwisting enkel de Nederlandse tekst zal kunnen ingeroepen worden. 
Bij betwisting omtrent de geldigheid, inhoud of interpretatie van huidig reglement of van de bedingen van het 
registratieformulier, zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn en zal het geschil aan de Antwerpse 
rechtbanken voorgelegd worden, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg, hetzij de Ondernemingsrechtbank. 
 
9. Nietigheden 
De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van onderhavig reglement heeft niet de nietigheid van 
het volledige reglement tot gevolg. 
De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met 
dezelfde draagwijdte. Hoe dan ook blijven de bepalingen die door een nietigheid zijn aangetast of ongeldig 
zouden zijn, bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. 

 


