The Hague Indian Fair 1 en 2 Oktober World Forum te Den Haag
United Dreamz - Reglement voor standhouders
Organisatie: United Dreamz gevestigd aan de Beeklaan 223 te Den Haag,
Tel: (+31) 070 362.62.94
Artikel 1. Algemeen
1.1. Dit reglement is van toepassing voor alle houders van een stand op The Hague Indian Fair dat zal
plaatsvinden op 1 en 2 Oktober 2016 in World Forum theater te Den Haag. Dit reglement is van toepassing op de
standhouder en deelnemers die een contract hebben gesloten met de organisator. Personen die namens de
standhouders tijdens deze dag werkzaamheden uitvoeren dienen zich ook aan dit reglement te houden. De
standhouder en deelnemers zijn verplicht de door de organisator opgegeven aanwijzingen tijdens The Hague
Indian Fair op te volgen.
1.2 De als organisator genoemde in dit reglement is: Stichting United Dreamz gevestigd te Den Haag, daarbij is
ook inbegrepen de medewerkers die namens United Dreamz werkzaamheden verrichten.
1.3 Volgens de voorschriften van het World Forum Theater is er een verbod op het gebruik van open vuur,
gasflessen en rookeffecten. De standhouders en deelnemers dienen zich aan de brandweerbepalingen te
houden. Het hier bovengenoemde geldt ook bij het gebruik van de theater, het Foyer, de parkeerruimte en
overige locaties.
1.4 Op 1 Oktober is vanaf 09.00 uur inrichting van de stands mogelijk. Openingstijden voor bezoekers is vanaf
12.00 uur. Uitruimen stand: na sluiting van de beurs om 18.00 uur. Het is niet toegestaan om voor 18.00 uur te
beginnen met het uitruimen van de standruimte. De standhouder zorgt zelf voor de aankleding van diens stand
door zelf tafels, stoelen, kleden, een kabelhaspel en display materiaal mee te brengen.
1.5 De organisator wijst de stands toe rekening houdend met de wensen van de standhouders. De organisator
kan wanneer noodzakelijk te allen tijde hier verandering in aanbrengen. Diegenen die de stand beheert, moet
zich op verzoek kunnen legitimeren en de toewijzing van de stand kunnen tonen. Bij gebreke is de organisatie
bevoegd, zonder enige vorm van vergoeding jegens de exploitant, de exploitant van verdere deelname uit te
sluiten.
1.6 Het staat de organisator vrij wegens overmacht de data en tijden van The Hague Indian Fair te wijzigen, de
standhouders en deelnemers kunnen hier geen aanspraak in welke vorm dan ook op maken.
1.7 De standhouder verplicht zich om op de beurs uitsluitend producten of diensten uit India of van Indiase
origine aan te bieden / te etaleren.
Artikel 2. Inschrijving, annulering en betaling
2.1 De standhouder kan zich door middel van het door United Dreamz verstrekte aanmeldingsformulier
aanmelden voor een standplaats of sponsoring. Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.
2.2 Het aanmeldingsformulier is uw overeenkomst met United Dreamz, deze komt eerst dan tot stand na
ontvangst van het inschrijfformulier en de bevestiging van toewijzing en betaling van de standplaats door United
Dreamz aan de standhouder.
2.3 United Dreamz zal de standhouder een ontwerp van de inrichting van de standplaats in de vorm van een
tekening en/of schaalmodel doen toekomen.

2.4 In voorkomende gevallen kan de organisatie de locatie van een reeds toegewezen standplaats wijzigen. De
organisatie is in dat geval geen schadevergoeding aan de standhouder verschuldigd.
2.5 Indien de standhouder annuleert ontslaat dat de standhouder niet van de verplichtte betaling of enig andere
verplichtte bijdrage overeengekomen met de organisator.
Artikel 3. Toegang voor medewerkers
3.1 De namen van de medewerkers die meekomen met de standhouders moeten op de dag van ondertekening
doorgegeven zijn. Elke standhouder krijgt 2 toegangsbadges en een afgesproken aantal toegangskaarten per dag.
Artikel 4. Inrichting stand en laden en lossen
4.1 Standhouders houden zich aan de voorgeschreven indeling van de stand en richten hun goederen binnen de
afgesproken ruimte.
4.2 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. U dient uw voertuig op een
toegestane plek te parkeren en niet op de expeditie ruimte “laden en lossen” van het World Forum Theater.
Deze is alleen bedoeld om uw standopbouw in orde te maken. Langdurig parkeren kan gratis in de omgeving en
betaald parkeren kan in ondergelegen parkeergarage.
4.3 De standhouders dienen zich te houden aan de aanwijzingen inzake aanvoer, inrichting en afvoer.
4.4 Worden de aanwijzingen zoals hierboven vermeld niet nageleefd dan worden de kosten verhaald op de
standhouder en deelnemer.
4.5 Zonder toestemming van de organisator mag de standhouder niet:
-

Zijn stand onbemand laten tijdens de duur van The Hague Indian Fair wanneer dit toegankelijk is voor
het publiek.

-

Etenswaren en drinken verkopen.

-

De beurs hinderen met het overmatig produceren van geluid, licht en geur.

-

Andere activiteiten verrichten die schade of belemmering in welke hoedanigheid dan ook aan The
Hague Indian Fair zou toebrengen.

4.6 De organisatie verlangt van de standhouder en deelnemers dat zij zich representatief opstelt, de stand netjes
aankleedt en de klant/bezoeker netjes te woord staat.
Artikel 5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1 De organisatie is niet aansprakelijk voor ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van
door standhouders ingeschakelde personen.
5.2 Indien the Hague Indian Fair door overmacht situaties, brand, storm, nationale rouw, staking en
buitengewone omstandigheden wordt verhinderd, is de organisatie niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte
kosten.

5.3 De organisatie zorgt voor de handhaving van de orde en geeft zodanig voorschriften, bepalingen of
aanwijzingen als zij in het belang van een ordentelijk verloop van de fair - voorbereiding, - opbouw, uitvoering en
- afbouw en in het kader van de algemene veiligheid en zorgvuldigheid nodig acht. De organisatie en plaatselijke
autoriteiten als brandweer en politie hebben daarom te allen tijde vrije toegang tot de stands van de
deelnemers. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, molest, enzovoort in de ruimste zin des woords.
5.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder
op het parkeerterrein. De organisatie aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de
eigendommen van de parkeerder alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of
indirect veroorzaakt door of tengevolge van het gebruik van de parkeergelegenheid
5.5 De standhouder zorgt zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering mede ook voor de deelnemer die dekking
biedt aan alle mogelijke schade van welke aard dan ook. Dit moet hij vooraf laten zien aan de organisator.
5.6 De organisator garandeert vooraf geen bezoekersaantallen.
5.7 De organisator is door de standhouder en deelnemer gevrijwaard van alle aanspraken die derden met
betrekking tot schade en claims jegens de organisator menen te kunnen hebben.
Artikel 6. Uitsluiting
6.1 Wanneer een standhouder of een van zijn medewerkers in strijd met enige bepaling van dit reglement
handelt dan is de organisatie genoodzaakt een of meer van de navolgende voorzieningen en maatregelen te
treffen:
- De toegang tot The Hague Indian Fair te ontzeggen.
- De stand te sluiten en over de vrijgekomen ruimte te beschikken.
Artikel 7. Slotbepaling
7.1 In alle gevallen waarin dit contract niet voorziet rust de beslissing uitsluitend bij de organisator.

