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BIJGEVOEGDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXPOSANTEN 
 

Artikel 1: Organisatoren 

Just Beer wordt ingericht door Kortrijk Xpo cvba, officieel concessiehoudster van het internationaal centrum voor beurzen en 
evenementen Kortrijk Xpo cvba. Voor de organisatie Just Beer wordt het beursmanagement van Kortrijk Xpo cvba bijgestaan door 
het team van Sofie’s World. 
 
Artikel 2: Plaats, datum en openingsuren 

Just Beer zal plaatsvinden in hall 4 van Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 te 8500 Kortrijk (België) op zaterdag 11 november 
2017 van 11u00 tot 23u00 en zondag 12 november 2017 van 11u00 tot 19u00. 
 
Artikel 3: Doel 

Het doel van Just Beer bestaat erin om voor de mooiste drank ter wereld een mooi en stijlvol event te creëren, waar de promotie 
van de biercultuur en -kennis in het algemeen, en van bijzondere bieren in het bijzonder centraal staan. Hierbij richt Just Beer 
zich zowel naar echte bierliefhebbers als naar occasionele genieters. 
 
Artikel 4: Bieren op Just Beer  

De bezoekers zoeken speciale bieren en bieren die minder courant verkrijgbaar zijn. De exposant dient hiermee rekening te 
houden bij de bepaling van zijn assortiment op Just Beer. 
 
Artikel 5: Degustaties, jetons, uitbetaling jetons aan de exposant  

Degustaties worden enkel in de ‘Just Beer’ glazen geschonken. De exposant bepaalt zelf de prijs per degustatie (: telkens 10cl).  
Degustaties mogen enkel met jetons betaald worden. De jetons hebben een waarde van 1 EUR (incl 21% BTW). Degustaties 
kunnen verkocht worden tot een half uur vóór sluitingstijd. De verkoop van jetons stopt een half uur vóór sluitingstijd. 
Een exposant met een all-in stand, staat de eerste 350 jetons af aan de organisatie (voor deze 350 jetons ontvangt de exposant 
dus geen vergoeding) ; de waarde van de overige jetons wordt aan deze exposant voor 100% uitbetaald.  Aan een exposant met 
een mini-stand wordt de waarde van de jetons, ter betaling van de degustaties aan de exposant, integraal uitbetaald na de 
afrekening na afloop van het event. Voor deze uitbetaling maakt de exposant een factuur op aan Kortrijk Xpo ter waarde van het 
bedrag van de afrekening.   
 
Artikel 6: Verkoop ongekoelde flessen, geschenkverpakkingen, enz  

Deze kunt u tegen cash verkopen op uw stand, en deze met een bon laten afhalen in de Shop.  
U kunt deze ook laten verkopen in de Shop tegen het tarief dat u bepaalt.  Na afloop van het event worden de verkochte zaken u 
integraal uitbetaald. (max. aantal artikelen per exposant: zie extra richtlijnen)  
 
Artikel 7: Online eventgids  

De exposant verbindt er zich toe de deadlines voor informatie over de bieren te respecteren, om de online eventgids met 
smaakprofielen te kunnen samenstellen. De prijs is inbegrepen in de deelnamekost. 
 
Artikel 8: Voorwaarden voor deelneming 
a. De deelneming is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.  

Bij het niet betalen van openstaande saldi binnen de reglementaire termijnen heeft de Exhibition Manager het recht om de 
exposanten te schrappen van de deelnemerslijst. Dit onthoudt de exposant niet om het financieel nakomen van alle getekende 
afspraken. 

b. Deelnameprijs 

De deelnameprijs van een stand op Just Beer bestaat uit (zie online inschrijvingsformulier): 
1. De huurprijs van een all-in module of van een mini-stand 

2. Bij een all-in stand: de eerste 350 jetons worden afgestaan aan de organisatie en worden dus niet uitbetaald 

3. Dienstenvergoeding: kostprijs afhankelijk van de door de exposant bestelde extra diensten 

In deze standprijs zijn bovendien ook begrepen: 
- het ter beschikking stellen van de naakte oppervlakte. Deze bestaat uit polierbeton. 
- de algemene verlichting, versiering en verwarming binnen de gebouwen. 
- de bewaking van de gebouwen. 
- de bijdrage voor de inspanning bezoekerswerving (reclame) 
- het onderhoud van de gemene delen: wandelgangen, inkomhall en de collectieve gedeeltes 
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- de inschrijving in het alfabetische register van standhouders in de online eventgids. 
Zijn niet begrepen in de deelnameprijs: 
- de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemer.  
- de verplichte verzekering alle risico’s van het tentoongestelde materiaal. 
- alle eventuele extra diensten  

c. Aanvaarding 

Kortrijk Xpo behoudt zich het recht om deelnemingsaanvragen te aanvaarden of te weigeren. Tevens kan de organisator op elk 
ogenblik een aanvraag annuleren die hij eerder had aanvaard. Weigering of annulering van een deelnemingsaanvraag of 
deelname kan niet leiden tot enige schadevergoeding buiten de volledige terugbetaling van de betaalde voorschotten. In geval 
van niet of slechts gedeeltelijke betaling van facturen van een vorige editie van het event of van een andere beurs, 
georganiseerd door Kortrijk Xpo cvba, is de organisator gerechtigd om te allen tijde van rechtswege en na een aangetekende 
ingebrekestelling van 8 dagen onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot de volledige en effectieve 
betaling van vermeld openstaand saldo. 

d. Toewijzing 

Kortrijk Xpo zal zoveel mogelijk tegemoet komen aan aanvragen voor bepaalde plaatstoekenning en dit naarmate en in volgorde 
van ontvangst van de reserveringen. In geen enkel geval is Kortrijk Xpo verplicht tot toekenning van een bepaalde plaats en 
kan deze altijd herroepen worden door hem. 

e. Lay-out 

Indien de organisatie het nodig acht, mag zij de lay-out aanpassen om te beantwoorden aan de gewijzigde omstandigheden. 
 
Artikel 9: Uniforme standenconcept - Inrichting - Opbouw en ontruiming 
a. Uniforme standenconcept   

   Gelieve er bij de inrichting / decoratie van uw stand rekening mee te houden dat het uniforme standenconcept dient  
   gerespecteerd te worden en dat we streven naar een stijlvol en verzorgd event. Vlaggen, tafels, ea zijn niet toegelaten buiten  
   de standoppervlakte.  
   Personaliseren van de visual: deadline aanleveren opmaak = 15/09/2017. Wanneer deze niet tijdig wordt ingestuurd, wordt  

   een neutrale bruine visual met het logo van Just Beer aangemaakt. 
b. Inrichting modulestand 

Zoals vermeld onder artikel 7b staat het iedere exposant vrij een beroep te doen op de dienstverlening van Kortrijk Xpo cvba 
voor het huren van extra standinrichting (tapinstallaties, koelkasten, enz…) 
Voor de inrichting van de stand is de exposant gehouden aan de richtlijnen vermeld in het exposantenportaal.   

c. Inrichting stand & ontruiming 

De inrichting van de stand kan gebeuren op vrijdag 10 november van 8.00 tot 20.00u ; de ontruiming dient te gebeuren op 
zondagavond 12 november van 19.00 tot 23.00u of op maandag 13 november van 8.00 tot 12.00u. De stand mag niet ontruimd 
worden vóór zondag 12 november om 19.00u. 

 
Artikel 10: Diensten & bestellen diensten 

De tussen de exposant en Kortrijk Xpo cvba tot stand gekomen overeenkomst heeft betrekking op de ter beschikkingstelling van 
een standplaats en op een pakket van diensten. Vanaf september kan de exposant online de verplichte diensten (verzekering, 
etc.) en facultatieve diensten (opmaak visual, huur koelkasten, mobiele tapkraan, etc.) bestellen, de informatie voor de online 
eventgids aanleveren, enz… Bestellingen gebeuren via het exposantenportaal – rubriek ‘bestellen diensten’. 
Door hun deelneming aan Just Beer kunnen de exposanten enkel gebruik maken van die diensten (horeca, water, bloemen, enz) 
die door Just Beer zelf worden aangeboden. Parallelle diensten van vreemde firma’s worden niet toegelaten op de terreinen van 
Kortrijk Xpo cvba. 
 
Artikel 11: Verzekering   

De kandidaat-exposant is verplicht bij Kortrijk Xpo cvba een verzekeringsaanvraag “alle risico’s” voor de stand en inboedel te 
onderschrijven. In deze polis is er afstand van verhaal tov Kortrijk Xpo cvba. Deze verplichting vervalt indien u een eigen 
verzekering bezit. Indien u geen verzekering afsloot, kan Kortrijk Xpo cvba nooit aansprakelijk worden gesteld voor om het even 
welke schade aan uw stand en inboedel. 
 
Artikel 12: Tot stand komen van de overeenkomst   

Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verbindt de kandidaat-exposant zich op definitieve wijze. De overeenkomst 
tussen Kortrijk Xpo cvba en de exposant komt tot stand wanneer Kortrijk Xpo cvba een voorlopige of definitieve bevestigingsmail 
stuurt naar de exposant, waarin eventuele bijzondere bepalingen of afwijkingen worden vermeld. De datum van de 
bevestigingsmail geldt als datum van totstandkoming van de overeenkomst. 
 
Artikel 13: Annulatieclausule - annulatie door de exposant 

Het contract kan door de exposant worden geannuleerd mits de betaling van 40% van het totaal van de deelnameprijs, indien de 
annulatie gebeurt tot 3 maanden voor de eerste openingsdag of mits betaling van 100% van het totaal van de deelnameprijs, 
indien de annulatie gebeurt op minder dan 3 maanden voor de eerste dag. Het contract kan enkel geldig worden geannuleerd 
met een per post aangetekende brief aan de organisator. Het verminderen van de oorspronkelijk gereserveerde standruimte geldt 
als annulatie voor het verminderde gedeelte. De organisatie heeft het recht bij annulatie om de stand opnieuw vrij te geven en te 
herverhuren. Mocht deze om welke reden dan ook niet herverhuurd zijn, zullen de kosten voor het aankleden van de lege stand 
doorgerekend worden.  Het recht op herverhuring geldt enkel voor de organisatoren. 
 
Artikel 14: Betaling 

1. De kandidaat-exposant verbindt er zich toe de voorschotfactuur van 40% van het verschuldigde standgeld te vereffenen na 
ontvangst van de factuur en de saldofactuur voor 30 september 2017 door storting op één van de financiële rekeningen vermeld 
op de factuur. 

Toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank 
Het Belgisch recht is van toepassing. 
Voor elk geschil voortvloeiend uit deze 
overeenkomst zijn uitsluitend de 
vredegerechten en rechtbanken van 
het arrondissement Kortrijk bevoegd 
 
Algemene voorwaarden voor 
exposanten 
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2. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur of het nog openstaande saldo, wordt vanaf de vervaldag automatisch en van 
rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 
1% per maand op het nog verschuldigd bedrag. 
3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden of ingevolge nalatigheid 
of wanprestatie van de wederpartij, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum 
van 150,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 
4. Behoudens afwijkende bepalingen of uitdrukkelijk gestelde vervaldag op de voorzijde van de factuur, zijn alle facturen contant 
betaalbaar. 

5. Het uitblijven van gehele of gedeeltelijke betaling op de vervaldag van een factuur, brengt van rechtswege het verval mee van 
het betalingsuitstel voor andere diensten of leveringen en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 
6. Het aanvaarden van wissels of een ander betaalmiddel brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet in geen geval 
afbreuk aan onderhavige betalingsvoorwaarden. 
7. Om het even welke klacht kan slechts geldig zijn en in aanmerking worden genomen indien hij schriftelijk gesteld is en binnen 
de acht dagen na ontvangst van de factuur is ingediend. Behoudens tegenbewijs met geschriften, geldt de factuurdatum als datum 
van ontvangst van de factuur.  
 
Artikel 15: BTW 

Het BTW-nummer van Kortrijk Xpo cvba is BE 0405 979 048. 
De BTW is niet in de vermelde prijzen begrepen. 
 
Artikel 16: Catering  

Verkoop van cateringartikelen andere dan bier is niet toegestaan voor de exposanten. Alle catering binnen Kortrijk Xpo cvba 
wordt geëxploiteerd door het dochterbedrijf Xpo Catering. Indien u zelf catering (voeding) verzorgt op uw stand, dient u een 
afkooprecht horeca te betalen en te voldoen aan de nodige HACCP-normen. Tarieven van dit afkooprecht vindt u via het 
exposantenportaal onder de rubriek ‘bestellen diensten’. 
 
Artikel 17: Annuleren of uitstellen van het event 

In geval Kortrijk Xpo cvba beslist om het event niet te organiseren wegens om het even welke reden, maar die geen geval van 
overmacht in haren hoofde uitmaakt, is aan de exposant enkel de terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten en facturen 
verschuldigd, zonder dat de exposant aanspraak kan maken op enige vergoeding.  
 
Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Het Belgisch recht is van toepassing. Voor elk geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de vredegerechten en 
rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd 
 
Artikel 19: Algemene voorwaarden voor exposanten 

De kandidaat-exposant erkent kennis te hebben genomen van deze bijgevoegde algemene voorwaarden voor exposanten, deze 
te hebben aanvaard en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigen algemene voorwaarden. 
 
Voor alle gevallen die in deze Bijgevoegde Algemene Voorwaarden niet voorkomen, verwijzen wij naar de algemene voorwaarden 
voor exposanten van Kortrijk Xpo cvba, waarvan huidige voorwaarden integraal deel uitmaken. Deze algemene voorwaarden zijn 
te verkrijgen op eenvoudige aanvraag gericht aan het secretariaat van Just Beer, Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 
Kortrijk (België). 
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