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ALGEMEEN	REGLEMENT		
BREWERY	OF	IDEAS	

	

1. Definitie	

In	 dit	 reglement	 wordt	 met	 ‘sponsor’	 bedoeld,	 de	 sponsor	 of	 de	 partner	 zelf,	 zijn	 bedienden	 en	
aangestelden	 of	 volmachthebbers;	 met	 ‘conferentie',	 het	 evenement	 rond	 dit	 thema	 in	 al	 zijn	
aspecten;	 met	 ‘organisator’,	 Brewery	 of	 Ideas	 BVBA.	 Dit	 reglement	 wordt	 beschouwd	 als	 een	
integrerend	onderdeel	van	de	overeenkomst	die	tussen	de	organisator	en	elk	van	de	sponsoren	wordt	
gesloten	en	verheft	zich	boven	elk	ander	reglement	of	algemene	voorwaarden	vanwege	de	sponsoren.	
Elke	afwijking	dient	het	voorwerp	te	zijn	van	een	schriftelijke	contractuele	overeenkomst,	aanvaard	
door	de	organisator.		

2. Doel	

De	conferentie	wordt	georganiseerd	door	Brewery	of	Ideas	BVBA	waarvan	de	sociale	zetel	is	gevestigd	
te	Ursene	13	-	1840	Londerzeel,	België.	De	Conference	heeft	als	doel:	informatie	verstrekken	aan	het	
publiek;	over	het	thema	een	commerciële	ontmoeting	bewerkstelligen	tussen	vraag	en	aanbod;	het	
activeren	van	de	uitwisseling	van	ervaring	en	informatie,	door	het	bevorderen	van	contacten	tussen	
vaklui	 op	 alle	 niveaus,	 d.m.v.	 vergaderingen,	 workshops	 en	 de	 conferentie.	 De	 conferentie	 is	
toegankelijk	voor	vakmensen	en	gebruikers.		

3. Plaats	en	data		

De	 conferentie	 zal	 plaatsvinden	 op	 de	 plaats	 en	 datum	 die	 is	 opgenomen	 in	 de	 bestelbon.	 De	
organisator	 behoudt	 zich	 het	 recht	 voor,	 wanneer	 ook,	 de	 beurs	 te	 verlengen,	 uit	 te	 stellen	 of	
voortijdig	 te	 sluiten,	 zonder	 dat	 de	 deelnemers	 daarbij	 aanspraak	 kunnen	 maken	 op	 welke	
schadeloosstelling	dan	ook.	Wanneer	om	redenen	van	overmacht	of	om	onvoorspelbare	redenen	de	
conferentie	 niet	 kan	 doorgaan,	 zullen	 de	 aanvragen	 voor	 standruimte	 worden	 geannuleerd.	 De	
bedragen	die	overblijven	na	betaling	van	de	gemaakte	en	contractueel	vastgelegde	kosten,	inclusief	
de	uitgaven	van	de	organisator	met	het	oog	op	het	beheer	en	de	organisatie	van	het	event,	zullen	
onder	de	exposanten,	naar	rato	van	de	door	hen	gestorte	bedragen,	worden	verdeeld,	zonder	dat	
deze	zich,	in	welke	hoedanigheid	en	om	welke	reden	ook,	kunnen	verhalen	op	de	organisator.		

4. Inschrijving	

Ondernemingen	of	personen	die	als	sponsor	wensen	deel	te	nemen	aan	de	conferentie	moeten	het	
officieel	 ‘purchase	order’	 invullen.	Eens	een	 ingevuld	en	ondertekend	order	door	de	organisator	 is	
ontvangen,	 is	een	aanvraag	tot	deelname	definitief	en	onherroepelijk	bindend	voor	de	sponsor	en	
verbindt	die	zich	ertoe,	de	bepaling	van	dit	reglement	na	te	leven.	Toelating:	De	deelname	als	sponsor	
is	beperkt	tot	fabrikanten,	invoerders,	distributeurs	en	leveranciers	van	producten	en	diensten	op	het	
gebied	van	nieuwe	technologieën	of	hun	toebehoren.	De	organisator	kan	de	aanvraag	tot	deelname	
te	allen	tijde	per	mail	of	brief	weigeren.	De	organisator	hoeft	een	weigering	niet	te	rechtvaardigen	en	
geeft	geen	recht	op	betaling	van	enige	schadevergoeding;	de	ev.	reeds	betaalde	voorschotten	worden	
in	dit	geval	volledig	terugbetaald.	Het	ontvangen	van	de	gehele	of	een	deel	van	de	prijs,	zoals	bedoeld	
in	artikel	5,	geldt	niet	als	aanvaarding.	Elke	sponsor	ontvangt	na	aanvaarding	van	inschrijving	en	na	
ontvangst	van	het	voorschot,	een	technisch	dossier	met	algemene	informatie	(planning,	voorschriften	
voor	de	standopbouw	en	afbouw,	nuttige	adressen,	…)	alsook	 -	eventueel	 -	de	bestelbonnen	voor	
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verschillende	 aangeboden	 diensten	 (elektriciteit,	 telefoon,	 verzekeringen,	 toegangskaarten,	
verfraaiing,	…	).		

5. Tarieven		

Het	inschrijvingsgeld	per	type	sponsor	is	opgenomen	in	de	‘sponsorship	&	exhibition	prospectus’.	Alle	
kosten	van	inschrijving,	evenals	alle	bijkomende	diensten	zullen	worden	gefactureerd	door	Brewery	
of	Ideas	BVBA.	Een	standruimte	omvat:	de	schikking	van	de	standoppervlakte,	1	tafel	en	3	stoelen,	de	
verlichting	en	algemene	verfraaiing	van	de	zalen,	de	verwarming,	het	algemeen	toezicht	in	de	zalen,	
het	onderhoud	van	de	stands	en	van	de	loopruimte	voor	en	tijdens	het	event,	algemene	reclame	en	
promotie	van	de	conferentie,	o.m.	via	een	website,	mailings	en	social	media.	Betalingsmodaliteiten:	
De	ondertekenaar	dient	het	inschrijvingsgeld,	de	verplichte	BA	verzekering	en	een	voorschot	van	50%	
van	 de	 deelnameprijs	 te	 betalen	 na	 ontvangst	 van	 de	 factuur.	 De	 aanvraag	 tot	 deelname	 wordt	
onderzocht	na	betaling	van	het	voorschot.	Het	saldo	van	de	deelnameprijs	dient	uiterlijk	te	zijn	betaald	
2	 dagen	 voor	 de	 start	 van	 de	 conferentie.	 Reclameadvertenties	 in	 de	 catalogus	 en	 eventuele	
bijkomende	 kosten	 voor	 de	 standinrichting,	 uitnodigingskaarten,	 enz.	 dienen	 na	 ontvangst	 van	 de	
factuur	te	worden	betaald.	Intresten	bij	laattijdige	betaling	en	boeteclausule:	Elke	som	die	niet	betaald	
is	na	verloop	van	de	ingebrekestelling	wordt	verhoogd	met	een	verwijlintrest	van	1%	per	maand	en	
met	een	vergoeding	van	15%	als	forfaitaire	boete.	Uitdrukkelijke	ontbindende	voorwaarde:	Indien	de	
sponsor	het	totale	factuurbedrag	2	dagen	voor	de	start	van	het	event	niet	vereffend	heeft,	kan	de	
organisator	zonder	verdere	kennisgeving	de	overeenkomst	als	ontbonden	beschouwen	ten	nadele	van	
de	 sponsor.	Het	 totale	 verschuldigde	bedrag,	 alsook	elke	 andere	bestelling,	 zijn	dan	 invorderbaar,	
verhoogd	met	 intresten	en	de	boete	waarvan	hierboven	sprake,	onverminderd	het	bedrag	dat	nog	
invorderbaar	 zou	 zijn	 ter	 vergoeding	 van	 de	 veroorzaakte	 schade.	 De	 sponsoren	 kunnen	 pas	 na	
betaling	van	de	volledige	huurprijs	over	de	stands	beschikken.		

6. Algemene	verplichtingen	van	de	sponsors		

Terugtrekking:	De	aanvraag	tot	deelname	vormt	een	duidelijke	verbintenis.	Elke	terugtrekking	moet	
door	de	sponsor	per	aangetekend	schrijven	met	bericht	van	ontvangst	aan	de	organisator	worden	
meegedeeld.	Afzien	van	deelname:	De	sponsor	die	uiterlijk	drie	maanden	voor	de	openingsdatum	van	
de	 conferentie	 afziet	 van	 verdere	 deelname,	 is	 slechts	 50%	 van	 de	 volledige	 deelnamesom	
verschuldigd,	 en	 in	 voorkomend	 geval	 zal	 hij	 het	 overschot	 van	 de	 reeds	 gestorte	 bedragen	
terugbetaald	krijgen.	Wanneer	het	50%-voorschot	echter	maar	gedeeltelijk	werd	betaald,	dient	dat	
voorschot	alsnog	volledig	te	worden	betaald.	Indien	de	exposant	zich	minder	dan	drie	maanden	voor	
de	opening	van	de	beurs	terugtrekt,	dient	het	volledige	bedrag	voor	de	huur	van	de	standoppervlakte,	
vermeerderd	 met	 de	 overeenstemmende	 intresten	 en	 boetes,	 besproken	 in	 artikel	 5,	 aan	 de	
organisator	 te	 worden	 betaald.	 Inbreuken	 en	 strafbepalingen:	 Elke	 inbreuk	 (schending	 van	 de	
voorschriften	van	dit	reglement,	schuldige	verzuim	van	de	sponsor	om	zijn	verplichtingen	na	te	komen,	
slagen	en	verwondingen	in	de	eventruimte,	aantasting	van	de	rechten	en	de	voordelen	van	de	andere	
exposanten,	ongeoorloofde	publiciteit,	verboden	prijspraktijken,	verkoop	van	vrijkaarten,	enz.)	leidt	
tot	onmiddellijke	uitsluiting	van	de	sponsor,	zonder	dat	hij	de	reeds	door	hem	betaalde	sommen	kan	
terugvorderen	 of	 aanspraak	 kan	 maken	 op	 enige	 schadeloosstelling	 van	 welke	 aard	 ook.	 De	
organisator	kan	in	dat	geval	opnieuw	over	de	vrijgekomen	standruimte	beschikken,	zonder	dat	van	
hem	enige	terugbetaling	of	schadeloosstelling	kan	worden	gevorderd.		

De	 aldus	 uitgesloten	 sponsor	 wordt	 gehouden	 tot	 betaling	 van	 de	 volledige	 huursom	 voor	 de	
gereserveerde	 standoppervlakte,	 eventueel	 verhoogd	 met	 de	 prijs	 van	 de	 reeds	 verleende	
bijkomende	diensten.	Onderverhuring:	Onderverhuring	of	overdracht,	in	welke	vorm	ook,	zelfs	gratis,	
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van	de	gehele	of	een	deel	van	de	stand,	 is	verboden,	behoudens	schriftelijke	 toestemming	van	de	
organisator.		

7. Keuze	van	de	standligging		

Standruimte	en	 sprekerssloten	 zullen	door	de	organisator	worden	 toegewezen	 in	 volgorde	van	de	
ontvangst	 van	 de	 aanvragen,	 het	 tijdstip	waarop	 het	 voorschot,	 waarvan	 sprake	 is	 in	 artikel	 5,	 is	
betaald	en,	voor	zover	mogelijk,	overeenkomstig	de	keuze	en	de	voorkeur	van	de	sponsor.	Nochtans	
zal	 er	 rekening	 gehouden	 worden	 met	 de	 vereisten	 van	 de	 tentoon	 te	 stellen	 producten	 en	 de	
organisator	behoudt	zich	het	recht	voor	toegewezen	ruimte	terug	te	verdelen,	met	dien	verstande	dat	
de	 sponsor	de	herverdeling	 schriftelijk	mag	weigeren,	onmiddellijk	na	 kennisgeving	ervan	door	de	
organisator.	De	sponsor	verbindt	zich	ertoe	de	toegekende	ruimte	zelf	te	bezetten	en	te	voorzien	van	
het	nodige	personeel	voor	de	volledige	duur	van	het	event.	Hij	kan	deze	ruimte	niet	onderverhuren	of	
afstaan	–	zelf	niet	gratis	–	tenzij	met	uitdrukkelijke	toestemming	van	de	organisator.	De	sponsor	die	
desgevallend	een	beroep	doet	op	een	eigen	standenbouwer,	dient	een	maand	voor	de	opening	van	
het	event,	de	plattegrond	en/of	maquette	van	zijn	stand	ter	goedkeuring	aan	de	organisator	voor	te	
leggen.	 De	 organisator	 kan	 echter,	 zonder	 zich	 daarvoor	 te	 verantwoorden	 en	 zonder	 enige	
schadevergoeding	uit	te	keren,	de	schikking	van	de	stands	wijzigen,	mocht	het	algemeen	belang	van	
de	conferentie	dit	vereisen.		

8. Inrichting	van	de	stands	(zie	technisch	dossier)		
	

9. Opbouw	en	afbraak	(zie	technisch	dossier)		
	

10. Aansprakelijkheid	–	Verplichte	verzekering		

De	organisator	 is	niet	aansprakelijk	voor	verlies	of	schade	van	welke	aard	ook,	die	de	sponsor	zou	
kunnen	lijden	als	gevolg	van	brand,	onweer,	storm,	blikseminslag,	oproer	onder	de	bevolking,	aanslag,	
oorlog,	vakbondsacties,	staking	of	lock-out,	ontploffing,	ongeval	of	in	geval	van	overmacht	of	om	elke	
andere	 oorzaak	 die	 buiten	 zijn	 controle	 valt.	 De	 verplichte	 Burgerlijke	 aansprakelijkheid	 sponsor	
bedraagt	12	Euros.	Alle	 risico’s	 voor	apparatuur	en	goederen	van	de	 sponsor	dienen	door	hem	 te	
worden	verzekerd.	(Zie	technisch	dossier)		

11. Uitstel	en	annulering	

Verhindering,	uitstel	of	annulering	van	het	event	als	gevolg	van	de	in	artikel	10,	paragraaf	1	genoemde	
omstandigheden	kunnen	in	geen	geval	aanleiding	geven	tot	een	schadeclaim	tegen	de	organisator.	De	
door	de	 sponsor	 aan	de	organisator	betaalde	 sommen	 zijn	bestemd	 zoals	 beschreven	 in	 artikel	 3.	
Mocht	de	organisator	het	mogelijk	 achten	de	 conferentie	 toch	 te	 laten	plaatsvinden,	hetzij	 in	een	
andere	zaal	of	in	een	ander	gebouw,	hetzij	door	het	event	uit	te	stellen,	dan	blijft	deze	verplichting	
van	kracht,	behalve	wat	de	afmetingen	en	de	ligging	van	de	stands	betreft,	waarin	de	organisator	zich	
het	recht	voorbehoudt	elke	nodige	wijziging	aan	te	brengen.		
	

12. Toegang		

Het	 publiek	 krijgt	 toegang	 tot	 de	 conferentie	 op	 uitnodiging.	 De	 toegangskaarten	 en	 vrijkaarten	
kunnen	door	de	sponsoren	worden	besteld	d.m.v.	de	daartoe	voorzien	website.	Het	is	verboden,	op	
straffe	van	uitsluiting	van	het	event,	zonder	schadeloosstelling,	noch	terugbetaling,	vrijkaarten	te	koop	
aan	te	bieden.		
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13. Catalogus		(zie	technisch	dossier)		
	

14. Publiciteit		
	
Het	 is	 de	 sponsors	 verboden	 buiten	 hun	 standruimte	 folders	 of	 strooibiljetten	 uit	 te	 delen,	
aanplakborden	 aan	 te	 brengen	die	 verder	 reiken	dan	hun	 eigen	 stand,	 demonstraties	 te	 geven	of	
reclame	te	maken	die	hun	buren	kunnen	hinderen.	Het	gebruik	van	microfoons	en	versterkers	en	het	
uitzenden	van	muziek	op	een	wijze	die	de	mede-sponsoren	hindert,	zijn	verboden.	Het	gebruik	van	
filmopname-apparatuur	is	enkel	toegestaan	mits	schriftelijke	toelating	van	de	organisator	dewelke	15	
dagen	 voor	 de	 opening	 van	 de	 conferentie	 is	 aangevraagd.	 Eveneens	 verboden	 is	 het	maken	 van	
reclame	binnen	de	standruimte	voor	andere	producten	dan	die	welke	voor	de	exposant	aanleiding	
waren	om	deel	te	nemen	aan	de	beurs.	
	

15. Handel	

Handel	is	toegestaan	binnen	de	beursruimte.	De	sponsoren	dienen	een	uitgangsbon	(verzendingsnota,	
kopie	van	de	bestelbon	of	een	ander	document)	mee	 te	geven	die	aan	de	agenten,	belast	met	de	
controle	van	de	toegangskaarten,	dient	voorgelegd	te	worden	voor	allerlei	materiaal	en	goederen.	
	

16. GDPR	

De	sponsor	engageert	zich	om	het	gebruik	en	beheer	van	persoonsgebonden	informatie	die	
in	het	kader	van	deze	conferentie	wordt	gegenereerd	GDPR-compliant	te	behandelen.	
	

17. Bevoegde	rechtbank	

Disputen	worden	beheerd	door	de	Belgische	Wetten	en	vallen	alleen	onder	de	bevoegdheid	van	de	
Nederlandstalige	 Rechtbank	 van	 Brussel.	 Voor	 de	 in	 dit	 reglement	 niet	 voorziene	 gevallen	 zal	 de	
organisator	een	onherroepelijk	besluit	nemen.	

	

----------------------	

	


