
     LEADING BUSINESS TRADE AND TRAVEL FAIR IN SURINAME SINCE 2011 

 
GLOBAL PUBLISHING (KKFno.:38655): A:  Winchesterstraat # 6, Zorg&Hoop Par’bo./Sur. | T: +597 400336 |  M: +597 8503221 | E: edward@unitedmagazine.sr | W:  www.unitednews.sr |  

 

 
INSCHRIJFFORMULIER DEELNAME 
‘UNITED CARIBBEAN BUSINESS FAIR 2020’  
  
 
   

Beurshal en Terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Suriname 
Adres:  de Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37 te Paramaribo 
Datum:  27, 28 & 29 Maart 2020 
 
 
Gegevens: 
(Gelieve evt. ontbrekende info in te vullen/ corrigeren en dit formulier ondertekend te 
retourneren) 
 

 
Naam Bedrijf/ Instelling: 

 
 

 
Rechtsvorm: 

 

 
Adres: 

 

 
Plaats: 

 

 
Telefoon:  

 

 
Soort bedrijf:  
 

 

 
Te exposeren: 
(Korte beschrijving)  

 
 

 
Contact persoon 

 
M / V 

 

 
Telefoon /Mobiel no.: 

 

 
E-mail: 

 

 
Website: 

 

 
K.K.F. Doss. no.: 
of Paspoort no.: 

 

 
  

http://www.unitednews.sr/


  

Gelieve onderstaand gewenste expositieruimte en aantal beursstands aan te geven:  
N.B. Expositieruimte is inclusief lichtpunten en stopcontacten afhankelijk van de grootte. 
 
A. Expositieruimte airconditioned 
 

⃣ Toerisme hal:  ⃣ grootte 2 m. bij 3 m. - booth 3 wanden   

     Prijs per booth = U$D 1.000,- (excl.OB) 
 

      ⃣ grootte 2,4 m. bij 3,2 m. - booth kruisopstelling 2 wanden 
     Prijs per booth = U$D 750,- (excl. OB) 
 

⃣ Corporate Suriname hal  grootte 2 m. bij 3 m. - booth 3 wanden 

      Prijs per booth = U$D 1.000,- (excl.OB) 
 

⃣ Building & Interior Design hal grootte 2 m. bij 3 m. - booth 3 wanden 

      Prijs per booth = U$D 1.000,- (excl.OB) 
 

⃣ Mining, Oil & Gas hal  grootte 2 m. bij 3 m. - booth 3 wanden 

      Prijs per booth = U$D 1.000,- (excl.OB) 
 
B. Buiten ruimte  
 

⃣ Starters hal    grootte 2 m. bij 2 m. - booth 3 wanden 

      Prijs per booth = U$D 300,- (excl.OB) 
 

⃣ Restaurant Village   grootte 3 m. bij 4 m. – trusse constructie 

      Prijs per booth = U$D 500,- (excl.OB) 
 
C.  Buitenruimte zgn. ‘Fernandes hal’ 

 

⃣ Company Cars hal   grootte 5 m. bij 10 m. – trusse constructie 

      Prijs per booth = U$D 1.500,- (excl.OB) 
 
D.  Buiten ruimte open terrein 
 

⃣ Heavy Equipment    grootte 10 m. bij 10 m.  

      Prijs per tent = U$D 500,- (excl.OB) 
 
E. Seminar hal   
 

⃣ Seminar     Capaciteit: 130 personen 

      Voorzieningen: in overleg 
Prijs = U$D 500,- per uur 
 

 
 
http://unitednews.sr/fair/booth-subscriptions-and-exhibition-prices/ 
 
 
 

http://unitednews.sr/fair/booth-subscriptions-and-exhibition-prices/


  

 
Iedere participant van de UCBF 2020 heeft recht op de volgende reclame voordelen: 
-  een reclamebanner op het beurskanaal van unitednews.sr, 
-  vermelding beursparticipatie in komende editie United Magazine (oplage 6.000 stuks), 
-  vermelding beursparticipatie in de beurskrant (oplage 10.000 stuks) welke wordt 

verdeeld onder de beursbezoekers. 
 Daarnaast iedere participant recht op minstens 5 deelnemerspasjes en 50 VIP kaarten  
 
 
Opmerkingen:  

 
Betalingscondities: 
 
-    Aan de hand van de opgegeven gegevens doet de Organisatie aan u een deelname 

overeenkomst toekomen incl. de Algemene Voorwaarden Beursdeelname UCBF 2020. De 
betaling dient plaats te vinden binnen één (1) week na uw ondertekening van de 
overeenkomst.  

-    I.g.v. te late betaling wordt rente in rekening gebracht conform de Algemene Voorwaarden 
Beursdeelname UCBF 2020. 

-  Betaling in Surinaamse Dollars is enkel mogelijk conform tegenwaarde in Surinaamse Dollar 
omgerekend o.b.v. de dagkoers van de Cambio t.t.v. betaling 

-  Gelieve betaling middels storting t.n.v. Global Publishing bij Hakrinbank N.V.:  
SRD - 20.950.10.61 / USD - 20.844.41.37 / EUR - 20.844.41.45 onder expliciete 
vermelding van uw bedrijfsnaam / factuurnummer onder het 
betalingskenmerk. 

- I.g.v. annulering bent u aan de Organisatie een annuleringsvergoeding verschuldigd. 
 

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de United Caribbean Business Fair 2020 (UCBF 
2020) en verklaart bijgevoegde Algemene Voorwaarden Beursdeelname UCBF 2020 te 
hebben ontvangen tezamen met dit document van inschrijving, daarvan kennis te hebben 
genomen én aanvaardt de toepasselijkheid daarvan. Tevens liggen de voorwaarden ten kantore 
van Organisatie  ter inzage en kunnen op verzoek worden toegezonden op schrift of langs 
elektronische weg, en zijn gepubliceerd op de webpagina van de Organisatie: unitednews.sr . 
De Organisatie wijst middels deze de toepasselijkheid van de door u als Wederpartij 
gehanteerde Voorwaarden (algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden e.d.) expliciet van de 
hand.  

  
 Datum: ______________________  Handtekening * :  ____________________________  
  
Gelieve het originele exemplaar –hardcopy- ingevuld en ondertekend retour aan de Organisatie 
* Ondergetekende verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld en is tekenbevoegd 
namens het bedrijf waar ondergetekende werkzaam is. 

 

 

 



  

Algemene  Voorwaarden Beursdeelname 
United Caribbean Business Fair                   
(UCBF) 2020 
 
 
Artikel 1:  Definities 
In deze Algemene Voorwaarden worden onder de volgende begrippen 
verstaan (de begrippen kunnen zonder verlies van betekenis in het 
enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt of worden vervoegd), 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
a.  Beurs: De United Caribbean Business Fair (UCBF) 2020, welke zal 
worden gehouden op 27, 28 en 29 maart 2020 en terzake waarvan de 
Overeenkomst is gesloten.  
b. Beursexposant: Exposant op de Beurs op basis van een deelname-
overeenkomst, oftewel de Overeenkomst genoemd onder sub h van 
dit artikel; 
c.  Organisatie: De organisator van de Beurs, zijnde Global Publishing 
(uitgever United Magazine en United News – unitednews.sr), 
gevestigd en kantoorhoudende aan de Winchesterstraat no. 4 en 6, te 
Paramaribo.  
d.  Wederpartij: De natuurlijke- of rechtspersoon die met de 
Organisatie de Overeenkomst sluit ter deelname aan de Beurs als 
zijnde Beursexposant en/of Seminarverzorger, al dan niet in 
hoedanigheid van sponsor van de Beurs. 
e.  Partijen: De Organisatie en de Wederpartij gezamenlijk. 
f.  Activiteiten: Het door de Organisatie ten behoeve van de Beurs ter 
beschikking stellen (c.q. verhuren) van Stand-/expositieruimte en/of 
Seminarruimte en eventueel nader omschreven faciliteiten tegen een 
in geld uitgedrukte tegenprestatie door de Wederpartij. 
g.  Inschrijfformulier: Het document waarmee de Wederpartij 
aangeeft te willen deelnemen aan de Beurs en middels ondertekening 
verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de 
toepasselijkheid en de inhoud van deze Voorwaarden.  
h.  Overeenkomst: De overeenkomst van beursdeelname oftewel 
deelname-overeenkomst tussen partijen in de vorm van een door 
beide partijen te ondertekenen deelname-overeenkomst inclusief de 
eventueel na de totstandkoming uitdrukkelijk schriftelijk 
overeengekomen wijziging(en). Middels ondertekening van de 
Overeenkomst verklaart de wederpartij kennis te hebben genomen en 
akkoord te gaan met de toepasselijkheid en de inhoud van deze 
Voorwaarden. In de Overeenkomst wordt wijze van deelname 
(Exposant en/of Seminarverzorger) expliciet omschreven inclusief 
facilitering door Organisatie tegen een in geld uitgedrukte 
tegenprestatie door de Wederpartij. 
i.  Voorwaarden/ Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene 
Voorwaarden Beursdeelname UCBF 2020, welke onlosmakelijk deel 
uitmaken van en van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen 
de Organisatie en Wederpartij met betrekking tot Stand-
/Seminarruimte(n) en daarbij behorende faciliteiten ten behoeve van 
de Beurs. 
j.  Aanvrager: Degenen wiens aanvraag tot deelname aan de Beurs 
(nog) niet is geaccepteerd en goedgekeurd door de Organisatie.  
k.  Deelnamekosten: Alle door de Wederpartij aan de Organisatie 
verschuldigde kosten in verband met zijn beursdeelname, waaronder 
de Standhuur (c.q. huurprijs Stand -/expositieruimte) en/of kosten 
facilitering ten behoeve van Seminar/congres. 
l.  Deelnemers: De Beursexposanten en Seminarverzorgers. 
m.  Huurperiode: De duur van de Beurs, inclusief de periode van 
opbouw en afbraak van de Stand en/of inrichten en uitruimen van de 
Seminarruimte.  
n.  Stand: Beursstand/ Standruimte/ Expositieruimte/ Booth: de in 
vierkante meters uitgedrukte, aan de Wederpartij ter beschikking 
gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type 
door de Organisatie worden aangegeven. Deze Stand wordt kaal c.q. 
ongestoffeerd opgeleverd. Iedere vorm van aankleding van de Stand 
door de Organisatie zal enkel geschieden op basis van een separate 
overeenkomst tussen Partijen betreffende onder andere de 
vergoeding hiervan door de Wederpartij.   

o.  Gehuurde: De Standruimte(n)  en/of Seminarruimte, inclusief 
faciliteiten zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.  
 
Artikel 2:  Toepasselijkheid 
2.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst 
betreffende de deelname aan de Beurs middels een Stand en/of 
verzorgen van een Seminar, en eventuele aanvullende producten en 
diensten. De toepasselijkheid van eventuele door de Wederpartij 
gehanteerde algemene voorwaarden, inkoop- of andere voorwaarden 
wordt door de Organisatie expliciet van de hand gewezen, zoals ook 
expliciet is aangegeven in de Overeenkomst.  
2.2  Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien 
deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen. 
2.3  Tezamen met het Inschrijfformulier en/of de te ondertekenen 
Overeenkomst (conform artikel 1 sub h en artikel 5 van deze 
Voorwaarden), waarin verwezen wordt naar deze Voorwaarden, 
wordt een exemplaar van deze Voorwaarden aan de Wederpartij 
overhandigd oftewel toegezonden resp. op schrift of langs 
elektronische weg (Pdf-bestand), ter kennisname. Onderhavige 
Voorwaarden liggen ten kantore van de Organisatie ter inzage en 
worden op verzoek langs elektronische weg of op schrift toegezonden, 
een en ander om ervan verzekerd te zijn dat de Wederpartij op de 
hoogte is van de inhoud van deze Voorwaarden vóór de 
totstandkoming van de Overeenkomst. De Voorwaarden  zijn tevens te 
vinden, na te lezen op en te downloaden  via de officiële website van 
Organisatie: unitednews.sr     
2.4  De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
overeenkomsten met de Organisatie, voor de uitvoering waarvan door 
de Organisatie derden dienen te worden betrokken. 
2.5  Tenzij anders bepaald kunnen derden, waaronder mede-
Deelnemers, aan deze Voorwaarden geen rechten ontlenen. 
2.6  Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig 
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig 
van toepassing. De Organisatie en de Wederpartij zullen alsdan in 
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als 
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in 
acht worden genomen. 
2.7  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of 
meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg 
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
2.8  Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze 
Voorwaarden geregeld is, beslist de Organisatie.  
2.9  Indien de Organisatie niet steeds strikte naleving van deze 
Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan 
niet van toepassing zijn, of dat de Organisatie in enigerlei mate het 
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de 
bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen. 
2.10  De titels en de artikelen van, en de hoofdletters in deze 
Voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing en overzichtelijkheid 
daarvan te vergemakkelijken en hebben geen andere betekenis. De 
titels zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de 
interpretatie van deze Voorwaarden 
2.11  De in de Nederlandse taal opgestelde Voorwaarden hebben 
gelding boven de in de Engelse of andere taal vertaalde Voorwaarden. 
 
Artikel 3:  Data, Locatie van de Beurs 
3.1  De Organisatie stelt de data waarop (de beursdagen), en de 
Beursaccommodatie waar de Beurs gehouden wordt vast, alsmede de 
tijden voor opbouw en afbraak.   
3.2  De Organisatie behoudt zich het recht voor wegens, naar het 
oordeel van de Organisatie, bijzondere omstandigheden, vastgestelde 
data, tijden, en/of de Beursaccommodatie te wijzigen, dan wel te 
besluiten de Beurs geen doorgang te laten vinden conform artikel 19 
dezer Voorwaarden.  
3.3  De Wederpartij is, gedurende twee (2) weken na bekendmaking 
van een wijziging als bedoeld in lid 2 van dit artikel, bevoegd de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Dit onverminderd 



  

zijn verplichtingen tot betaling van de kosten, die te zijnen behoeve 
reeds zijn gemaakt.  
3.4  De in lid 3 van dit artikel bedoelde kosten zal de Wederpartij in 
dat geval door de Organisatie schriftelijk worden opgegeven.  
3.5  In geen geval kan de Wederpartij tegenover de Organisatie 
aanspraak maken op enige vergoeding van schade in verband met een 
besluit overeenkomstig lid 2 van dit artikel. 
 
Artikel 4:  Aanbod, aanvraag, inschrijving 
4.1  Tenzij anders uitdrukkelijk meegedeeld, moet ieder aanbod van 
de Organisatie worden aangemerkt als een vrijblijvend aanbod op 
grond waarvan de Organisatie nog onverwijld na de aanvaarding het 
aanbod kan herroepen. 
4.2 De Organisatie behoudt zich het recht voor een aanvraag tot 
deelname aan de Beurs zonder opgave van redenen te 
weigeren. 
4.3 Inschrijving voor deelname aan de Beurs kan uitsluitend 
geschieden door middel van het ondertekend Inschrijfformulier. 
Behoudens lid 1 en 2 van dit artikel wordt na ontvangst van het 
ingevuld Inschrijfformulier vanuit de Organisatie aan de Wederpartij 
ter ondertekening de Overeenkomsttoegezonden ingevolge de 
artikelen 1 sub h, 2 en 5 dezer Voorwaarden. 
4.4  De Aanvrager kan geen enkel recht op de Stand-/Seminarruimte 
op de Beurs doen gelden, alvorens de Overeenkomst getekend is door 
beide partijen en de betaling hiertoe is voldaan. 
4.5 Een Aanvrager kan zich niet beroepen op de omstandigheid, dat 
zijn inschrijving mondeling door de Organisatie zou zijn ingewilligd, 
noch zal als bewijs van een dergelijke inwilliging de gewisselde 
correspondentie kunnen dienen. 
4.6 Door de Wederpartij op het Inschrijfformulier en/of  aan haar 
toegezonden Overeenkomst aangegeven wensen, voorkeuren, zelf 
aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige afwijkende of 
aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de Overeenkomst, 
indien schriftelijk door de Organisatie bevestigd.  
  
Artikel 5:  De Overeenkomst  
5.1  Deelname aan de Beurs kan slechts middels een door beide 
partijen ondertekende Overeenkomst, met dien verstande dat de 
Organisatie overeenkomstig artikel 4 lid 1 alsnog onverwijld na 
aanvaarding van het aanbod, d.w.z. na ontvangst van een door de 
Wederpartij ondertekende versie van de Overeenkomst, het aanbod 
kan herroepen.  
5.2  De Overeenkomst houdt in dat de Organisatie, tegen betaling van 
de Deelnamekosten, voor de periode van de betreffende Beurs, de 
Huurperiode, een bepaalde Stand en/of Seminarruimte ter 
beschikking stelt aan de Wederpartij.  
5.3 Deze Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de 
Overeenkomst.  
5.4  De Wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het 
aangaan van de Overeenkomst.  
5.5  Na inzending vande door de Wederpartij ondertekende 
Overeenkomst kan de Wederpartij zijn inschrijving slechts annuleren 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.  
5.6  De Wederpartij verklaart alle consequenties die voortvloeien uit 
de ondertekening van de Overeenkomst te zullen aanvaarden, ook 
indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde. 
 
Artikel 6: Toewijzing Standruimte, indeling Seminarschema 
6.1  De toewijzing van een gespecificeerde Stand-/expositieruimte 
vindt plaats bij ondertekening van de Overeenkomst, enwel middels 
toedeling van een Standnummer aan de Wederpartij aan de hand van 
de Beurs plattegrond.  Bij het bepalen van de indeling houdt de 
Organisatie zoveel als mogelijk rekening met eventueel door de 
Wederpartij kenbaar gemaakte voorkeuren. Dit lid is naar analogie van 
toepassing op indeling van het Seminarschema, met dien verstande 
dat op Overeenkomst dag en tijdstip wordt vermeld. 
6.2  De Organisatie is bevoegd tot uiterlijk 20 maart 2020 op de 
toegewezen Stand-/expositieruimte en/of op de Seminarindeling terug 
te komen, indien hiertoe noodzaak bestaat. Onder noodzaak wordt 

naast de overmachtssituaties conform artikel 19 dezer Voorwaarden 
mede verstaan omstandigheden veroorzaakt door omstandigheden 
buiten de Organisatie gelegen, alsmede optreden van overheidswege 
en belangrijke redenen van indeling of herindeling. Deze opsomming is 
niet gelimiteerd, zodat andere niet nader genoemde situaties 
overmacht kunnen opleveren. Indien door noodzaak slechts 
herindeling van Standruimte en/of Seminarschema moet plaatsvinden, 
kan omtrent de nieuw toe te wijzen ruimte geen ontheffing van de 
verplichtingen van Wederpartij plaatsvinden en de Wederpartij heeft 
geen recht op schadevergoeding, in welke vorm dan ook jegens de 
Organisatie.  
6.3  Zonder schriftelijke toestemming van Organisatie mag de 
Wederpartij de hem toegewezen Stand en/of Seminarruimte voor 
geen ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft gehuurd. 
Onderverhuur van ruimte – al dan niet tegen betaling - is verboden. 
Deelname aan de Beurs is strikt persoonlijk en mag onder geen enkel 
beding overgedragen worden zonder schriftelijke toestemming van de 
Organisatie. 
6.4  Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de 
Organisatie is het niet mogelijk om met meerdere bedrijven één Stand 
te huren. 
6.5  Dit artikel is naar analogie van toepassing ten aanzien van 
toedeling dag en tijdstip en betreffende de facilitering van de 
Seminars. 
 
Artikel 7:  Betaling, annulering 
7.1  De Deelnamekosten worden door de Organisatie vastgesteld.   
7.2  De Wederpartij zal de Deelnamekosten betalen volgens de op 
Overeenkomst en Factuur vermelde betalingscondities. Indien geen 
specifieke condities op de Factuur zijn vermeld, zal de Wederpartij 
binnen zeven (07) dagen na factuurdatum betalen.  
7.3  Betalingen dienen te geschieden middels contante betaling, per 
cheque of middels overmaking naar het op de Factuur vermelde 
rekeningnummer te name van ‘Global Publishing’. Betaling per credit-
card is niet mogelijk. 
7.4  De genoemde prijzen vanuit de Organisatie zijn exclusief OB (8% 
omzetbelasting). 
7.5  De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door 
hem aan de Organisatie verschuldigde. Uitzondering is slechts mogelijk 
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 
7.6  Bij te late betaling heeft de Organisatie het recht de uitgekozen 
plaats aan een andere deelnemer toe te wijzen, zonder dat dit enige 
aanleiding tot verhaal of schadevergoeding kan geven. 
7.7  Iedere betaling van de Wederpartij strekt - indien van toepassing - 
in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde 
rente en van de aan de Organisatie verschuldigde incassokosten en 
administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de 
openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  
7.8  Indien de Wederpartij de door hem aan de Organisatie 
verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is de Wederpartij zonder 
dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het 
openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Een 
gedeelte van de maand geldt in dit verband als een hele maand. De 
Organisatie mag voorts voorzover hij tot een prestatie gehouden is de 
nakoming daarvan opschorten totdat volledige betaling door de 
Wederpartij heeft plaatsgevonden 
7.9  Indien de Wederpartij na een betalingsherinnering, aanmaning of 
ingebrekestelling eveneens zijn betalingsverplichtingen binnen een 
redelijke termijn niet nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. 
Vanaf dat moment is de Wederpartij naast de in rechte vastgestelde 
kosten tevens gehouden aan de Organisatie te vergoeden de door de 
Organisatie gemaakte gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke 
kosten, onverminderd de aan de Organisatie toekomende rechten als 
schadevergoeding ten gevolge van het verzuim.  
7.10 De Organisatie behoudt zich het recht voor om ten aanzien van 
deelnemers van wie bij de vorige editie(s) van de United (Caribbean) 
Business Fair waaraan zij deelnamen, is gebleken dat zij de betalingen 
betreffende hun deelname niet binnen de overeengekomen 
termijn(en) hebben voldaan en waarvan de inning pas na herhaalde 



  

aanmaning heeft kunnen geschieden, aangepaste 
betalingsvoorwaarden overeen te komen.  
7.11  Een Wederpartij kan zijn inschrijving c.q. de Overeenkomst niet 
eenzijdig annuleren (intrekken) of wijzigen. Indien een Wederpartij 
een Overeenkomst c.q. een inschrijving wenst te annuleren of te 
wijzigen, zal een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan de 
Organisatie dienen te worden gedaan, eventueel per e-mail.  Bij 
inwilliging van het verzoek door de Organisatie wordt onderstaande 
annuleringsvergoeding aan de Wederpartij in rekening gebracht, 
waarvan de hoogte afhankelijk is van het tijdstip waarop de annulering 
plaatsvindt:  
- Bij annulering vóór 21 Februari 2020 wordt 50 % van de 
overeengekomen Deelnamekosten  in rekening gebracht.  
- Bij annulering nà 21 Februari 2020 wordt 100 % van de 
overeengekomen Deelnamekosten in rekening gebracht.  
7.12  In geval van annulering door de Wederpartij behoudt de 
Organisatie zich te allen tijde het recht voor om in afwijking van 
hetgeen omschreven in het vorige lid de volledige Deelnamekosten in 
rekening te brengen, indien de toegewezen Stand niet opnieuw aan 
een andere Wederpartij kan worden toegewezen.  
7.13  In geval ten aanzien van de Wederpartij op enig  tijdstip na het 
tot stand komen van de Overeenkomst surséance van betaling of 
faillissement wordt aangevraagd, kan de Overeenkomst door het 
enkele intreden van vorenbedoelde door de Organisatie ontbonden 
worden en blijft de Wederpartij de volledige Deelnamekosten 
verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn 
verzoek door of middels de Organisatie gemaakte overige kosten, 
onverminderd het recht van de Organisatie tot het vorderen van 
kosten, schade en rente.  
7.14  Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer 
aanleiding zijn tot het vergoeden door de Organisatie van enigerlei 
gemaakte kosten of geleden schade aan de Wederpartij. 
7.15  De Organisatie is niet in verzuim zolang de Wederpartij zijn 
verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, terwijl de 
Organisatie voorts is gerechtigd naar keuze aan de Wederpartij 
schriftelijk mee te delen schadevergoeding te vorderen in plaats van 
nakoming ten gevolge waarvan de Overeenkomst wordt omgezet in 
een tot vervangende schadevergoeding waarvan het bedrag tenminste 
gelijk is aan de deelnamekosten, of de Wederpartij schriftelijk mee te 
delen dat de overeenkomst ontbonden is. Alle kosten, waaronder 
incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, alsmede 
administratiekosten aan de zijde van de Organisatie gevallen alsook de 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door de Organisatie 
worden gemaakt teneinde de nakoming van de 
betalingsverplichtingen van de Wederpartij, de ontbinding van de 
overeenkomst of een vordering tot schadevergoeding te 
bewerkstelligen, zijn ten laste van de Wederpartij en zijn verschuldigd 
vanaf het moment waarop de vordering door de Organisatie in handen 
is gesteld van een advocaat of deurwaarder, ongeacht of de 
Wederpartij daarvan op de hoogte is; de buitengerechtelijke (incasso-) 
kosten, zulks met een minimum van  SRD 500,-. 
 
Artikel 8:  Exclusiviteit 
8.1  Onder exclusiviteit wordt verstaan het bij uitsluiting van een 
ander alleen gerechtigd zijn tot het exposeren of anderszins gebruik 
maken van de geboden Stand. 
8.2  De Organisatie verleent geen exclusiviteit ,  tenzij anders 
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen partijen.. Noch uit de 
aard van het product of de dienst, noch uit de aard van de uitstraling 
van de Wederpartij, het artikel, de werkwijze of anderszins, kan een 
beroep op exclusiviteit worden gedaan. 
 
Artikel 9:  Gebruiksplicht van de Stand gedurende Huurperiode 
9.1  Inrichting/opbouw en uitruimen/afbraak van de Stand vindt plaats 
binnen de tijd aangegeven in de Overeenkomst.  
9.2  De Wederpartij dient gedurende de openingstijden van de Beurs 
aanwezig te zijn in zijn Stand. Indien de Wederpartij op een van de 
beursdagen niet aanwezig is, dan is de Organisatie gerechtigd om op 
kosten van de Wederpartij maatregelen te nemen om de Stand op een 
aanvaardbare wijze in te richten. 

9.3  Zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie is het 
onderling ruilen van Stand aan de Wederpartij verboden. 
9.4  Boven, dan wel aan of in de Stand, moet duidelijk de naam van de 
Wederpartij worden vermeld. Bij naamaanduiding boven de Stand is 
toestemming van de Organisatie vereist.  
9.5  De Wederpartij is verplicht rekening te houden met voorschriften, 
welke door de hallen-verhuurder, Organisatie, overheid, brandweer en 
andere overheidsinstanties worden gegeven.   
9.6  De Wederpartij of voor hem werkende derden mogen geen 
wanden of vloeren van de beursruimte beschadigen of openbreken. 
Eventuele herstelkosten komen voor rekening van de Wederpartij.  
9.7  Indien de Wederpartij aanvullende verlichting wenst aan te 
brengen, dient de Wederpartij er zorg toe te dragen dat deze het 
esthetisch aanzicht van de beurs niet schaadt en andere deelnemers 
daarvan geen hinder ondervinden. 
9.8  De Wederpartij is verplicht zijn Stand tijdens de beurs in goede 
staat en schoon te houden. Let wel: In iedere Stand is het verplicht het 
vuil te allen tijde in een daartoe bestemde container/zak weg te 
ruimen uit het zicht van de beursbezoekers. Aan het einde van iedere 
beursdag dient de Wederpartij zijn vuil weg te ruimen. Eventuele 
opruimkosten komen voor rekening van de Wederpartij, zie ook lid 12 
van dit Artikel. 
9.9  Ieder, die zich - naar het oordeel van de Organisatie - in de 
beurshal en aanhorigheden misdraagt, kan door of namens de 
Organisatie worden verwijderd en de verdere toegang worden 
ontzegd.  
9.10  De Wederpartij of diens personeel mag zich niet buiten de 
gehuurde Stand opstellen op een dusdanige wijze dat overige 
deelnemers hiervan hinder/last ondervinden.  
9.11  Voor het ontruimen van de Stand geeft de Organisatie bindende 
voorschriften. Het aanzien van de Stand en de voorlichting aan het 
publiek moet tot aan het sluitingsuur van de Beurs door de 
Wederpartij worden gewaarborgd. Organisatie kan hieromtrent 
nadere voorwaarden stellen. 
9.12  Na afloop van de Beurs dient de beursruimte c.q. standruimte 
schoon en schadevrij afgeleverd te worden. Indien dit niet gebeurd 
zullen de kosten op de Wederpartij worden verhaald.  
   
Artikel 10:  Verbodsbepalingen en Uitgesloten producten  
10.1  Op het beurscomplex worden de volgende producten niet 
toegelaten: Vlambare en over het algemeen alle waren die door de 
brandweer, de hallen-verhuurder of de Organisatie gevaarlijk of 
hinderlijk geacht worden voor deelnemers of bezoekers. Voor bouw 
en bekleding van de Standruimte alsmede voor decoratiemateriaal 
mogen geen licht brandbare stoffen worden gebruikt. Het voorradig 
en het in gebruik hebben van flessen met vloeibaar gas binnen de 
beurshallen is niet toegestaan.  
10.2  Het is eveneens verboden foto’s of drukwerken tentoon te 
stellen of te verspreiden, die van politieke aard zijn of andere 
documenten, waarvan de Organisatie meent dat ze in strijd zijn met 
de openbare orde, de veiligheid, de goede zeden, en de goede naam 
en het succes van de manifestatie. 
10.3  De Organisatie is in zijn geheel niet aansprakelijk in geval van 
handelen in strijd met het voornoemde onder artikel 10.1 en 10.2 
10.4  Het is de Wederpartij verboden: 
- zodanig gebruik te maken van de aan hem toegewezen Stand, dat 
daardoor voor andere Deelnemers of voor bezoekers hinderlijk lawaai, 
belemmering van toegang, lichtval, uitzicht of andere hinder, gevaar of 
schade kan ontstaan, één en ander uitsluitend ter beoordeling van de 
Organisatie. 
- het publiek tegen betaling voedsel en/of drank aan te bieden. Tenzij 
hiertoe schriftelijke toestemming gegeven is door de Organisatie. 
 
Artikel 11:  Brandweer en Veiligheidsvoorschriften 
11.1  Alle uitgangen, doorgangen, gangpaden, nooduitgangen, 
trappen, etc. mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk 
worden versperd. 
11.2  Alle brandblusmiddelen, brandkranen, afsluiterputten moeten 
steeds zichtbaar en direct bereikbaar blijven. 
11.3  De Wederpartij is verplicht alle aanwijzingen door de 



  

Organisatie, hallen-verhuurder en/of brandweer onverwijld op te 
volgen. 
 
Artikel 12:  Elektriciteit 
12.1  Conform de overeenkomst krijgt de Wederpartij standaard  licht 
en standaard electra (twee lichtpunten en één stopcontact per booth 
met grootte van 2m. bij 3m.). De Wederpartij kan op zijn kosten 
aansluiting krijgen aan de eventueel in het gebouw aanwezige 
leidingen voor elektriciteit. Aparte voorzieningen van buitenaf komen 
voor rekening van de Wederpartij. Met het maken van aansluitingen 
dient door de Wederpartij rekening te worden gehouden met de 
eventueel apart door de Organisatie te geven voorschriften. Gewenste 
aansluitingen dienen tijdig schriftelijk rechtstreeks te worden 
opgegeven aan de door de Organisatie aan te wijzen erkende 
installateurs.   
12.2  De Organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
gebreken in de toevoer van elektriciteit en water.  
 
Artikel 13:  Publiciteit 
13.1  Zonder toestemming van de Organisatie is het de Wederpartij 
niet toegestaan reclamemiddelen van een ander bedrijf in zijn Stand 
te hebben en/of uit te reiken. 
13.2  Zonder toestemming van de Organisatie mogen geen 
reclamemiddelen buiten de eigen Stand worden bevestigd en/of 
geplaatst of anderszins aangewend. Het uitdelen van flyers valt hier 
niet onder.  
13.3  Indien reclame aan de buitenzijde van de Stand het aanzien van 
de totale beurs schaadt, zal op verzoek van de Organisatie de reclame 
moeten worden verwijderd of veranderd. 
13.4  Het projecteren van beelden, het plaatsen van bewegende 
goederen, het gebruik van een geluidsinstallatie, lawaai 
veroorzakende apparaten en/of machines in de Stand is niet 
toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van de Organisatie.  
13.5  De Organisatie heeft de bevoegdheid misleidende 
verkoopmanipulaties te verbieden. 
13.6  De Organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele 
tekortkomingen, fouten of omissies, welke in haar 
eigen publicaties of die van derden mochten voorkomen. Noch 
aanvaardt de Organisatie jegens derden aansprakelijkheid wegens 
opname van onjuiste gegevens van Deelnemers. 
13.7  De Organisatie onthoudt zich van iedere inmenging met 
betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele 
eigendomsrechten, tussen Deelnemers. 
13.8  Overige Deelnemers kunnen aan het in dit artikel bepaalde 
tegenover de Organisatie geen rechten ontlenen.  
13.9  De Organisatie kan bepaalde vormen van publiciteit of andere 
verkoop stimulerende middelen in de Beursaccommodatie verbieden.  
 
Artikel 14:  Gebruik beursnaam, -beeld, -logo 
14.1  De Organisatie is eigenaar van de intellectuele 
eigendomsrechten die betrekking hebben op de Beurs, waaronder 
tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld.  
14.2  De Organisatie kan de Wederpartij het recht verlenen de 
(merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor 
promotionele doeleinden. De Wederpartij zal deze merken en/of 
afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door de 
Organisatie ter beschikking zijn gesteld. Het is de Wederpartij derhalve 
niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen op enige wijze te 
vervormen en/of voor andere doeleinden te gebruiken dan ter 
promotie van de Beurs, 
14.3  Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de Wederpartij 
verplicht op eerste verzoek van de Organisatie het gebruik van het 
betreffende merk of de afbeelding te staken.  
    
Artikel 15:  Laten proeven 
Het laten proeven van producten van de Wederpartij is toegestaan, 
voorzover daar  geen betaling voor wordt gevraagd. De aangeboden 
hoeveelheid mag echter niet de omvang van een volledig c.q. 
volwaardige consumptie hebben. Een en ander behoeft tevoren de 
goedkeuring van de Organisatie. 

 
Artikel 16:  Orde en bewaking 
De Organisatie zorgt voor de handhaving van de orde en draagt zorg 
voor de bewaking binnen de ruimte(n) waarin de Beurs wordt 
gehouden op de daarvoor vastgestelde data en uren. Zij geeft 
zodanige voorschriften, bepalingen of aanwijzingen als zij in het 
belang van een ordelijk verloop van de beursvoorbereiding, -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 ten alle tijd vrije toegang tot 
de Stand- en Seminarruimte van de Deelnemers. De Organisatie is te 
allen tijde niet aansprakelijk voor diefstal.  
 
Artikel 17:  Schade en aansprakelijkheid gedurende Huurperiode 
17.1  Het in deze Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige 
toepassing op de door de Wederpartij ter zake van zijn beursdeelname 
ingeschakelde derden, bijvoorbeeld leveranciers van Wederpartij of 
mede-deelnemers aan de Beurs. 
17.2  Indien de Wederpartij enige bepaling uit deze Voorwaarden, de 
Overeenkomst, of enig ander gegeven voorschrift of aanwijzing niet, 
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Organisatie gerechtigd alle 
maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet 
beperkt tot: a. het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) 
Beurs; b. de Stand van de Wederpartij te sluiten en/of hieruit voor 
rekening en risico van de Wederpartij bepaalde goederen te 
verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen; c. de 
Wederpartij deelname aan volgende beurzen te ontzeggen; d. de 
toevoer van elektriciteit en water onmiddellijk te beëindigen; Eén en 
ander onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot betaling 
van de volledige Deelnamekosten en alle overige kosten. 
17.3  De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die de 
Organisatie lijdt ten gevolge van een aan de Wederpartij toe te 
rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet 
tijdig naleven van enige bepaling uit deze Voorwaarden en/of overige 
voorschriften en aanwijzingen te vergoeden. De Wederpartij vrijwaart 
de Organisatie ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de 
hallen-verhuurder. 
17.4  Alle inzendingen/goederen van de Wederpartij staan op de 
Beurs,-vanaf opbouw tot en met afbraak-, voor hun eigen rekening en 
risico.  
17.5  De Stand-inrichting is niet verzekerd. Gedurende de 
beursperiode en de periode van opbouw en afbraak van de Beurs is de 
Wederpartij gehouden zijn eigendommen en bezittingen zelf te 
verzekeren tegen (brand- en water)schade, verlies en tegen diefstal.  
17.6  De Organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid 
noch aansprakelijkheid voor enige schade aan Standmateriaal of 
goederen van de Wederpartij. 
17.7  De Organisatie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor 
schade toegebracht door storm, brand of buitengewone 
omstandigheden. 
17.8  De Organisatie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor 
enigerlei schade of letsel, direct of indirect geleden door de 
Wederpartij, zijn personeel of bezoekers: gevolgschade, 
bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak 
dan ook inbegrepen. 
17.9  De Organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct 
of indirect geleden door de Wederpartij, diens personeel of bezoekers, 
ontstaan doordat de voorschriften uit deze Voorwaarden en/of 
overige voorschriften en aanwijzingen niet, niet tijdig of niet juist zijn 
opgevolgd.  
17.10  De Organisatie is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij 
geleden schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige 
verplichting die voortvloeit uit een tussen de Wederpartij en een 
derde (waaronder de hallen-verhuurder) gesloten overeenkomst ter 
zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname 
van de Wederpartij. 
17.11  De Wederpartij is aansprakelijk voor schade van welke aard dan 
ook, welke door zijn toedoen of die van zijn personeel dan wel van 
personen, die in zijn opdracht werkzaam zijn, worden veroorzaakt:  



  

-  aan de ruimte, waarin de Beurs wordt gehouden - inclusief leidingen 
enz. – .  
-  aan al hetgeen conform de Overeenkomst door de  Organisatie ter 
beschikking is gesteld van de Wederpartij (beursstand, licht en 
standaard electra: 2 lichtpunten, 1 stopcontact). 
17.12  De Wederpartij is verplicht de Organisatie te vrijwaren voor alle 
aanspraken, die derden in verband met het vorengenoemde  zouden 
kunnen doen gelden.  
17.13  De Organisatie zal alles doen wat in redelijkheid van haar als 
organisator mag worden verwacht om de Beurs inclusief de Seminars 
te doen slagen. De Organisatie is er echter niet aansprakelijk voor 
indien de opkomst niet aan de verwachtingen voldoet.   
 
Artikel 18:  Doorlopende toegangskaarten 
Iedere Wederpartij heeft recht op 5 (vijf) Deelnemersbadges. Indien 
anders gewenst zal dit van te voren moeten worden aangevraagd en  
overeengestemd met de Organisatie. 
 
Artikel 19:  Overmacht, Niet doorgaan van de Beurs 
19.1  De Organisatie behoudt zich het recht voor in geval van 
overmacht, de Beurs geen doorgang te doen vinden. In welk geval de 
Wederpartij geen aanspraak kan doen gelden op vergoeding van 
schade in welke vorm dan ook. 
19.2  Onder overmacht wordt onder meer verstaan iedere buiten de 
schuld van de Organisatie ontstane en niet voor het risico van de 
Organisatie komende tekortkoming in de nakoming van de 
Overeenkomst, ongeacht of de omstandigheid ten tijde van het sluiten 
van de Overeenkomst te voorzien was, behoudens in het geval van 
opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Organisatie. 
19.3  De Overeenkomst zal dan middels een schriftelijke bevestiging 
van de Organisatie ontbonden zijn, met inachtneming van het 
volgende: Ingeval de Beurs om voormelde reden niet kan doorgaan, 
heeft de Wederpartij geen recht op schadeloosstelling. Vindt de Beurs 
om voormelde reden geheel geen doorgang, dan worden de 
inschrijvingen en eventueel reeds geschiede vaststellingen van 
Standruimten als vervallen beschouwd, en zullen de door de 
Wederpartij reeds gedane betalingen ter zake van de Overeenkomst 
worden gerestitueerd onder aftrek van de reeds door de Organisatie 
gemaakte  kosten. Deze restitutie zal geschieden binnen 60 dagen na 
het besluit de Beurs geen doorgang te doen vinden.  
Indien de Organisatie, anders dan in geval van overmacht, besluit het 
evenement geen doorgang te doen vinden, hetgeen ter vrije 
beoordeling van de Organisatie is, dan zal de Organisatie dit uiterlijk 
vier weken voor aanvang van de Beurs aan de Wederpartij 
meedelen.  De Overeenkomst zal dan na een schriftelijke verklaring 
ontbonden zijn. De Wederpartij heeft dan recht op restitutie van de 
volledige standhuur, zonder dat enige schadeplichtigheid voor de 
Organisatie ontstaat. 
19.4  In geval van overmacht als gevolg van of in verband met brand, 
storm, overstroming, besmettelijke ziekte, oproer, staking, uitsluiting, 
oorlog, nationale rouw of welke andere buitengewone 
omstandigheden ook, de Beurs geheel of ten dele niet of niet tijdig 
doorgaat, zal door de Organisatie een naar redelijkheid en 
billijkheid te bepalen gedeelte van de het reeds betaalde bedrag voor 
de Stand aan de Wederpartij  worden gerestitueerd. 
19.5  Dit artikel is naar analogie van toepassing op de Seminarhouders 
en de Seminars. 
 
Artikel 20: Afwijkingen 
Afwijking van een of meer bepalingen voorkomende in de onderhavige 
Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen 
tussen partijen . De overige bepalingen van de Voorwaarden 
behouden  integraal hun kracht. 
Aanbiedingen en/of toezeggingen van employees van Organisatie zijn 
voor Organisatie slechts bindend, indien deze schriftelijk door 
Organisatie worden bevestigd. 
 
Artikel 21:  Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten en transacties van Organisatie zoals bedoeld 
in onderhavige Voorwaarden, is uitsluitend het Surinaams recht van 
toepassing en is enkel de Surinaamse rechter bevoegd. 
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