
 
 
Nederlands Centrum voor Handelsbevordering NCH AANMELDINGSFORMULIER 
T.a.v. Akie W. Plomp RETOUR NCH 
Postbus 10,  2501 CA DEN HAAG UITERLIJK 14 JANUARI 2012 
Tel: 070 3441586  
Fax: 070 3475071 
e-mail: aplomp@nchnl.nl  
 

Ecobuild 2013 
 

London, Verenigd Koninkrijk, 5 – 7 maart 2013 
 

AANMELDINGSFORMULIER  
 

 
Ondergetekende :   

Functie :   

Met volmacht handelend 
namens (bedrijf/organisatie*):   

Contactpersoon :   

Adres  :  Postbus :  

Postcode :  Postcode:  

Plaats  :  Plaats:    

Telefoon :                      Telefax :   

e-mail algemeen  :   Inschrijfnummer KvK:      

e-mail persoonlijk :   Website: ______________________________ 

 
boekt voor deelneming aan het Holland Paviljoen op bovenvermelde manifestatie definitief . . . .   unit(s)  
 
Kosten: € 5.750,-- (excl. BTW) per unit  
 
en verklaart akkoord te zijn met de voorwaarden van deelname zoals vermeld op de achterzijde van dit 

aanmeldingsformulier (*en bij de KvK te zijn geregistreerd als tekenbevoegde). 

Voor hetgeen in deze kosten wel en niet is begrepen, alsmede voor de betalingscondities, verwijzen wij u 

naar de voorwaarden van deelname, vermeld op de achterzijde van dit aanmeldingsformulier. 

 
Wij willen niet staan naast/tegenover (bedrijfsnaam/namen invullen):  
 
________________________________________  
 
Wij willen wel staan naast/tegenover (bedrijfsnaam/namen invullen):  
 
_______________________________________ 
 
 
Datum :  Handtekening :  
 
 
Opgave van hetgeen zal worden geëxposeerd (productgroepen): 
 
     



 Voorwaarden voor deelname aan het Holland Paviljoen op 
 Ecobuild 2013, London, Verenigd Koninkrijk, 5 – 7 maart 2013 
 georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering NCH 
Deelname  
 
Indien het aanmeldingsformulier getekend is door de deelnemer (N.B. het formulier dient ondertekend te worden door een 
persoon die bij de KvK geregistreerd staat als tekenbevoegd) en ontvangen door het NCH is de deelnemer gehouden te 
participeren. Het NCH behoudt zich het recht voor deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen. De aanvrager heeft 
geen recht bezwaar te maken tegen besluiten van het NCH dienaangaande. De deelnemer is verplicht zich te houden aan 
de voorwaarden van deelname zoals gesteld door de beursorganisatoren van het project in kwestie. Genoemde 
voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar bij het NCH. 
  
Kosten 
 
In de deelnamesom inbegrepen zijn de kosten van:  
 
- voorbereiding en organisatie 
- huur expositieruimte 
- vloerbedekking in een standaardkleur 
- standbouw: units voor deelnemers, bestaand uit (op basis van 10 deelnemers): 6 m2 effectief vloeroppervlak per 

deelnemer, met 1 x  tafel, 2 stoelen, 1 sokkel (50 x 50 x 75 cm) met 1 x A4 brochurehouder, 1 x stopcontact. Algemeen: 
kleine keuken annex berging, bar en zitje, Hollanddecoratie en algemene standverlichting. 

- dagelijks schoonhouden (stofzuigen) van de stand (met uitzondering van afgesloten ruimten) 
- transport van het standbouwmateriaal 
- begeleiding van het Holland Paviljoen door een NCH-medewerker dan wel dax-medewerker ter plaatse. 
 
Niet in de deelnamesom inbegrepen zijn de overige kosten als: 
 
- transport, laden, lossen, douanebehandeling en plaatsen van de expositiegoederen van de deelnemer 
- reis- en verblijfskosten van de standbezetting 
- inrichting van de unit met bij voorbeeld vitrines, tekst-, kleur- en/of fotopanelen, extra verlichting, machineopstelling en -

aansluiting, aansluiting voor telefoon, internet,  elektra-aansluitingen en -verbruik en overige bijzondere voorzieningen, 
salarissen van standhulpen e.d. 

 
N.B. De kosten van deze en andere extra dienstverleningen worden na afloop van de beurs in Nederland aan de 

deelnemer in rekening gebracht en verrekend met het door deelnemer betaalde voorschot. 
 
Toewijzing van standruimte  
 
Toewijzing van standruimte door het NCH is bindend. Het NCH behoudt zich het recht voor wijzigingen in locatie aan te 
brengen, indien dit de collectieve presentatie ten goede komt.   
 
Standbouw 
 
De deelnemer verplicht zich middels de aanmelding gebruik te maken van de door het NCH gecontracteerde 
standbouwfirma, zowel voor basisstandbouw als interieur. 
 
Betalingen 
 
Gezien de verplichtingen, die het NCH bij voorbaat op zich dient te nemen en de financiële consequenties die daaruit 
voortvloeien, zal aan de deelnemer, direct na het verstrijken van de sluitingsdatum voor aanmelding van het desbetreffende 
project, de totale deelnamesom worden gefactureerd, inclusief een voorschot op de ten behoeve van de deelnemer door 
het NCH te betalen extra's. Facturering geschiedt op basis van het door het NCH toegewezen aantal units. Deze factuur 
dient uiterlijk op 15 januari 2013 te zijn voldaan. Indien het aan de deelnemer gefactureerde bedrag niet tijdig is voldaan, 
behoudt het NCH zich het recht voor de deelnemer de toegang tot zijn unit te ontzeggen. Indien het NCH tot zulk een 
maatregel overgaat, blijft de deelnemer te allen tijde verplicht om de bedragen te voldoen, die voortvloeien uit de 
contractuele verplichtingen, die hij met het NCH is aangegaan. 
Facturen aan deelnemers van de door het NCH gecontracteerde standbouwfirma dienen vóór aanvang van de 
tentoonstelling te zijn voldaan. 
 
Annulering door de deelnemer 
 
In geval van annulering blijft de wettelijke verplichting van de betaling van het totaalbedrag van de deelnamesom 
onverminderd van kracht, aangezien het NCH deze kosten niet op de beursdirectie kan verhalen. Deze verplichting is ook 
van kracht op kosten gemaakt door de door het NCH gecontracteerde firma's. 
 
Annulering door het NCH 
 
Het NCH behoudt zich het recht voor de collectieve presentatie te annuleren. De deelnemer zal niet bevoegd zijn zich uit de 
overeenkomst terug te trekken, noch om schadevergoeding te eisen. Zou de beurs worden afgelast dan zal het NCH niet 
aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen of ander nadeel door de deelnemer dientengevolge geleden. Bij annulering zal 
de deelnamesom worden gerestitueerd onder aftrek van de door het NCH op dat ogenblik gemaakte kosten voor 
aangegane verplichtingen. 
 
 
 



Deadlines 
 
De deelnemer is verplicht zich te houden aan alle door het NCH te stellen deadlines ten behoeve van de organisatie van 
haar activiteiten. 
Indien hieraan door de deelnemer niet wordt voldaan, kan het NCH geen verantwoordelijkheid accepteren voor eventuele 
consequenties. 
 
Verzekeringen 
 
Tentoonstellingsgoederen van de deelnemer, overige eigendommen, en transport, vertraging, diefstal, schade van enigerlei 
aard en verlies daarvan, alsmede persoonlijk letsel zijn niet door de verzekering van het NCH gedekt. Hiervoor benodigde 
verzekeringen dienen door de deelnemer zelf afgesloten te worden. 
 
Valuta 
 
Het NCH behoudt zich het recht voor om valutafluctuaties separaat met de deelnemer te verrekenen. 
 
Al onze projecten worden uitgevoerd met inachtneming van onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de 
arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, onder nummer 8/1981. 
 


