
Inschrijfformulier Leef 2018
Ondergetekende verklaart deel te nemen aan Leef 
op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 
in MartiniPlaza, Groningen. 

Exposantengegevens

Bedrijf:

Vestigingsadres:

Postcode:

Plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

KvK-nummer: 

Website:

Gedetailleerde beschrijving producten/diensten:

Opmerkingen:

Factuurgegevens indien afwijkend:

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode:

Plaats:



Standhuur
Stand afmeting                  m2 frontbreedte                  m x diepte                  m

Zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op een bepaald type stand of bepaalde afmetingen, 
heeft u een voorkeur uitgesproken voor (keuzemenu):   

Mogelijkheden Prijs Aantal Totaalprijs

 Pakket XS 6 m2 - 3x2 meter
standwanden - afgewerkt, tapijttegels, standverlichting,  
aansluiting elektra - tot 3Kw, 15 relatiekaarten, 2 exposantenpassen, 
inschrijfkosten en Gezondheid&Co mediapakket €

 Pakket S 8 m2 - 4 x2 meter
standwanden - afgewerkt, tapijttegels, standverlichting,  
aansluiting elektra - tot 3Kw, 25 relatiekaarten, 4 exposantenpassen, 
inschrijfkosten en Gezondheid&Co mediapakket €

 Pakket M 12 m2 - 4x3 meter
standwanden - afgewerkt, tapijttegels, standverlichting, 
aansluiting elektra - tot 3Kw, 30 relatiekaarten, 4 exposantenpassen, 
inschrijfkosten en Gezondheid&Co mediapakket €

 Pakket L 15 m2 - 5x3 meter
standwanden - afgewerkt, tapijttegels, standverlichting, 
aansluiting elektra - tot 3Kw, 30 relatiekaarten, 4 exposantenpassen, 
inschrijfkosten en Gezondheid&Co mediapakket €

 Maatpakket

€

 Extra voorzieningen

€

 Exposantenpassen €20,- €

 Relatiekaarten €3,- per stuk €

 Inschrijfkosten (verplicht) €20,- €

  Gezond exposantenpakket* 
(verplicht) €75,- €

      Totaal €

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Voor zover in deze overeenkomst niet anderszins is bepaald zijn de Algemene Voorwaarden 
van NDC mediagroep bv van toepassing, deze Algemene Voorwaarden zijn als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. 

Bevestiging deelname: 
Ondergetekende verklaart deel te nemen aan Leef op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 onder de bepalingen
zoals die zijn omschreven in het deelnamereglement op de volgende pagina.
 

Datum:

Naam: 

Handtekening:



Deelnamereglement 
Leef 2018
De bepalingen voor deelname aan Leef 2018 staan 
vastgelegd in onderstaand deelnamereglement. 

Organisatie
De beurs wordt georganiseerd door NDC events, onderdeel 
van NDC mediagroep (hierna te noemen: de organisatie). 

De deelnemer
De deelnemer is degene die van de organisatie een 
schriftelijke bevestiging betreffende plaats, data en 
gereserveerde m2 heeft ontvangen.

Plaats en tijdstip
De beurs wordt gehouden op zaterdag 29 en zondag 
30 september 2018 in MartiniPlaza te Groningen. 

Buiten de op- en afbouwdagen is de beursvloer voor 
deelnemers elke beursdag één uur voor opening tot 
één uur na sluitingstijd toegankelijk. De organisatie 
behoudt zich het recht voor om de vastgestelde data en 
openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht 
heeft op schadevergoeding. De overeenkomst van huur en 
verhuur blijft van kracht. De eventuele wijzigingen worden 
schriftelijk aan de deelnemer doorgegeven. De deelnemer 
is verplicht tijdens openingsuren zelf of door middel van 
een plaatsvervanger aanwezig te zijn in zijn standruimte 
en deze toegankelijk te stellen voor het publiek.  De 
deelnemer dient zelf zorg te dragen voor opbouw, afbouw 
dan/wel inrichting binnen de daarvoor gestelde tijden.
 

Inschrijving
Degene die het inschrijfformulier ondertekent, wordt 
geacht hier namens het deelnemende bedrijf volledig 
bevoegd voor te zijn. De organisatie behoudt zich het 
recht voor een inschrijving te weigeren. De organisatie 
heeft de bevoegdheid de haar ter beschikking staande 
standruimte aan deelnemers toe te wijzen. Met de wensen 
van de deelnemers wordt daarbij zoveel mogelijk rekening 
gehouden.  De organisatie behoudt zich het recht voor 
om in gevallen van uitzondering voor aanvang van de 
daadwerkelijke inrichting van de beursruimte de aan 
de deelnemer toegewezen stand te wijzigen zonder dat 
laatstgenoemde op enige wijze schadevergoeding recht 
kan doen gelden. De overeenkomst van huur en verhuur 
blijft dan van kracht.

Betalingsvoorwaarden
Betaling van de standhuur en bijkomende kosten dient 
te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. De 
organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers 
die niet voldaan hebben aan hun betalingsverplichting de 
toegang tot de beurs te ontzeggen. Bij aanmelding binnen 
15 dagen voor aanvang van de beurs dient de standhuur 
per ommegaande te worden overgemaakt. Bij niet tijdige 
betaling is de deelnemer alle kosten van rechtsbijstand, 
de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke kosten 
15% over de verschuldigde geldsom bedragen, met een 
minimum van €250,-. Tevens is op de vervaldatum de 
wettelijke rente verschuldigd. Indien er tijdens de beurs 
nog voorzieningen besteld worden, dient hiervoor een 
machtiging te worden afgegeven

Gezond exposantenpakket*
(verplicht bij deelname aan Leef) 

•  Naamsvermelding op Leefevent.nl met een afbeelding, 
beschrijving van uw bedrijf en doorlink naar website;

•  Vermelding in beursmagazine Leef, ter plekke verspreid 
op evenement;

•  Algemene banner voor eigen website;
•  25 flyers en 5 A3 posters Leef Leef.

Leuk, lekker én gezond
www.leefevent.nl

Let’s go!



Leef ontspannen
Leef puur

Leef actief

Leef gezond

Annulering door organisatie
Het is de organisatie voorbehouden om zonder opgaaf 
van redenen te besluiten de beurs geen doorgang te 
laten vinden. De overeenkomst van huur en verhuur 
wordt dan als vervallen beschouwd en reeds verrichte 
betalingen worden gerestitueerd, met inhouding van de 
door de organisatie gemaakte kosten. De kosten bedragen 
maximaal 15% van de oorspronkelijk overeengekomen 
prijs. De deelnemer kan geen aanspraak maken op 
schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten. 
Alleen gewichtige omstandigheden geven de organisatie 
het recht de beurs geen doorgang te laten vinden.

Annulering door de deelnemer
Indien de deelnemer de overeenkomst wenst te annuleren 
dient dit schriftelijk per aangetekend schrijven plaats te 
vinden en is de organisatie gemachtigd zonder verdere 
ingebrekestelling hem een vergoeding in rekening te 
brengen volgens onderstaande percentages van het totaal 
overeengekomen standhuurbedrag:
•  30% van de standhuur bij annulering in de zesde tot en 

met de vierde maand voor de datum van Leef.
•  50% van de standhuur bij annulering in de derde tot en 

met de tweede maand voor de datum van Leef.
•  100% van de standhuur bij annulering in de laatste 

maand voor de datum van Leef.
Alle bedragen worden verhoogd met de wettelijk 
verschuldigde BTW

Risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de beurs is geheel voor eigen risico van 
de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie 
tegenover iedere derde voor aanspraken op vergoeding van 
schade geleden ten gevolge van zijn deelname.
De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk 
voor vermissing en / of schade van goederen. De 
deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een juiste 
aansprakelijkheidsverzekering voor aansprakelijkheid 
van derden en een verzekering tegen diefstal, brand en 
andere schade aan de geëxposeerde artikelen of andere 
eigendommen van de deelnemer tijdens de opbouw, de 

beursdagen en de afbouwperiode.
Opvolgen voorschriften
De deelnemer is - ten aanzien van de opbouw van zijn 
stand - verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of 
namens de organisatie, brandweer, beveiliging of andere 
functionarissen, belast met het handhaven van orde en 
veiligheid, op te volgen. 

Aanbod
Op de beurs kunnen uitsluitend goederen en diensten 
worden tentoongesteld die naar het inzicht van de 
organisatie in overeenstemming zijn met het concept van 
de beurs. 
 

Standhuur
De huurprijs per m2 vloeroppervlakte bedraagt €55,- 
exclusief BTW voor de gehele beursperiode, inclusief 
op- en afbouwdagen. Elektra aansluitingen kunnen via 
het inschrijfformulier of het deelnemershandboek worden 
aangevraagd. Indien de deelnemer zelf de standbouw 
verzorgt, dan dient deze te voldoen aan de navolgende 
voorwaarden: 
-  zelfdragende wanden (hoogte 2.50 meter) 
-  vloerbedekking 
-  verlichting
In het geval de deelnemer hoger of lager bouwt dan 2.50 
meter, dient de eigen of eventueel aangrenzende stand
afgewerkt te worden. Indien de standbouw niet conform de 
voorschriften is uitgevoerd, behouden de organisatoren
zich het recht voor de desbetreffende of aangrenzende 
stand aan te passen voor rekening van de deelnemer. 

Verzekering 
Elke vorm van verzekering, tegen welk risico 
dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u een 
zogenaamde transport- en verblijfsverzekering 
ten behoeve van uw eigendommen af te sluiten.

Ter bevestiging van deelname dit formulier 
graag retour zenden aan NDC events:

Gegevens NDC mediagroep:
NDC mediagroep
Postbus 60
9700 MC Groningen

T  050-5844701
E events@ndcmediagroep.nl

www.leefevent.nl
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