
De bepalingen waaronder aan Animal Event kan worden deelgenomen, 
zijn vastgelegd in deze algemene standhouder- en sponsorbepalingen.

Alle deelnemers moeten zich te allen tijde aan de
Nederlandse en Europese wetgeving houden.

Organisatie
Animal Event wordt georganiseerd door Academy Bartels Event 
Management (hierna te noemen: de organisatie). Het 
correspondentieadres is:
Animal Event
Koestraat 11B
5095 BD Hooge Mierde.
Telefoon: 013-5091666
E-mail: info@animal-event.nl
Website: www.animal-event.nl

Plaats en tijdstip
Animal Event vindt plaats op Event Center Beekse Bergen te 
Hilvarenbeek op 4, 5 en 6 mei 2018. 

Openingstijden
Animal Event is voor bezoekers geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
standhouders is het terrein dagelijks geopend van 2 uur vóór openingstijd
tot 2 uur na sluitingstijd. Alle standhouders zijn verplicht hun stand 
vanaf een halfuur voor aanvang van het evenement tot een halfuur na 
afloop van het evenement open en bemand te hebben.

Opbouw & demontage
De standopbouw vindt plaats op woensdag 2 mei en donderdag 3 mei 
tussen 8.00 uur en 20.00 uur. Indien u eerder wilt beginnen met 
opbouwen kunt u hierover contact opnemen met de organisatie. Auto’s 
mogen deze dagen het terrein op om te laden en te lossen. Voor het 
ophangen van materialen kunt u gebruik maken van zogenaamde 
S-haakjes (te koop bij ‘doe-het-zelf’ zaken of Boerenbond winkels). Ook 
kunt u gebruik maken van het frame van de tent. 

Demontage van de stands moet plaatsvinden op zondagavond 6 mei van 
18.00 – 22.00 uur of op maandag 7 mei van 08.00 tot 12.00 uur. Na 
12.00 uur dienen alle standruimtes ontruimd te zijn. Eventuele 
achtergebleven stands en/of materialen worden voor rekening van de 
betreffende standhouders verwijderd. Het is de bedoeling dat u uw 
stand na afloop van het evenement achterlaat zoals u het aantreft bij de 
opbouw. Eventuele kosten voor reiniging en/of herstel van de stand 
worden in rekening gebracht.

Indeling stands
Op de website, www.animal-event,nl vindt u de meest recente 
plattegrond. Deze plattegrond is onder voorbehoud van wijzigingen 
door de organisatie. Indien u een bepaalde stand vooraf heeft 
gereserveerd neemt de organisatie bij wijzigingen contact met u op. 
Echter ook hier geldt dat de organisatie te allen tijde het recht behoudt 
de plattegrond te wijzigen. Uw deelname is niet gebonden aan een 
bepaalde plaats.

Aanleveren bedrijfsgegevens
Uw bedrijfsgegevens worden voor en tijdens Animal Event gebruikt 
voor een aantal PR zaken. Uw naam wordt bijvoorbeeld genoemd in de 
standhouderslijst op de website, www.animal-event.nl, en in het 
programmaboek. Naar deze gegevens wordt gevraagd op het 
inschrijfformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en 
volledig aandragen van uw gegevens.

Standhouderpassen en vrijkaarten
Als standhouder ontvangt u vier of twee standhouderpassen (afhankelijk 
van de grootte van uw stand), deze bieden u drie dagen toegang tot 
Animal Event. Bij betreding van het terrein moet de standhouderpas 
worden getoond. Indien u meer standhouderpassen nodig heeft, dan 
kunt u deze bijbestellen. Als standhouder ontvangt u vrijkaarten, de 
hoeveelheid is afhankelijk van de maat van uw pagodetent. Als sponsor 
ontvangt u het aantal vrijkaarten dat is vastgelegd in het sponsorcontract. 
Indien gewenst kunt u extra vrijkaarten bijbestellen tegen 20% korting. 
Let op: er kunnen geen standhouderpassen of vrijkaarten aan de kassa 
worden klaargelegd.

Parkeren
Voor aanvang van het evenement ontvangt u uw parkeerkaarten die 
alleen gebruikt kunnen worden op de hiervoor aangewezen 
standhouders parkeerplaats op het terrein. Houd er rekening mee dat 
de parkeerplaats op 10 minuten loopafstand van het terrein is gesitueerd. 
Voor 9 uur kunt u met uw auto het terrein op rijden en lossen bij uw 
stand. Indien u parkeert op de bezoekersparkeerplaats is een betaalde 
uitrijmunt nodig. 

Volgt u de borden en de instructies van de parkeerwachters op. In 
verband met de beschikbare ruimte worden maximaal twee 
parkeerkaarten per dag per standhouder verstrekt. U dient zelf tijdig 
uw standpersoneel van parkeerkaarten te voorzien.

Bewaking en verzekering
Vanaf woensdag 2 mei 20.00 uur tot en met maandag 7 mei 8.00 uur 
wordt er in en rondom het evenemententerrein gepatrouilleerd door 
beveiligingsbeambten. U bent zelf verantwoordelijk voor uw stand, wij 
adviseren u dan ook om kostbare spullen ’s nachts veilig op te bergen 
dan wel af te voeren. De organisatie belast zich niet met het verzekeren 
van goederen en andere zaken van standhouders. 

Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan 
ook ontstaan aan goederen en/of personen veroorzaakt door of in 
verband met het deelnemen aan het evenement. U vrijwaart de 
organisatie voor vorderingen van derden uit deze hoofde. Wij adviseren 
u dan ook om kostbare spullen ‘s nachts veilig op te bergen dan wel af 
te voeren. U bent aansprakelijk voor en bent verplicht verzekerd te zijn 
tegen alle schade, die door toe doen of nalatigheid van u, uw personeel 
of aan u gelieerde personen dan wel door het door u geëxposeerde, 
wordt veroorzaakt. De organisatie is geen geval aansprakelijk voor 
gevolgschade zoals winstderving. Mogelijke aansprakelijkheid van 
organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in een 
voorkomend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.
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Vloerbedekking en meubilair
Vloerbedekking en meubilair in uw stand kan optioneel verzorgd 
worden. De gewenste vloerbedekking kunt u aangeven op het 
reserveringsformulier en het meubilair kunt u desgewenst bij onze 
leverancier bestellen. U krijgt hiervoor de informatie toegestuurd. 

Elektra
In uw stand vindt u een aansluitpunt voor elektra (220 volt, 16 Ampère). 
U bent vrij hiervan gebruik te maken. Mocht u specifieke wensen 
hebben betreffende de elektra, dan kunt u contact opnemen met de 
organisatie. 

Slipkettingen verbod
Tijdens Animal Event geldt een verbod op het gebruik van een slipketting, 
prikhalsband of elektrische halsband. Het is daartoe dan ook verboden 
deze in de stand te koop aan te bieden dan wel te promoten. 

Dranken en etenswaren
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van de 
organisatie dranken en etenswaren te verkopen of gratis weg te geven 
tijdens Animal Event. Voor deelnemers, die dranken en/of etenswaren 
in de handel brengen en door hen in de stand worden geëxposeerd, dan 
wel voor demonstratiedoeleinden zijn benodigd, gelden andere 
bepalingen. Verkoop voor consumptie ter plaatse is niet toegestaan. 
Het laten proeven en keuren van niet volledige consumpties (monsters) 
is voor deze categorie deelnemers wel onder voorwaarden toegestaan, 
waarbij de deelnemer de terzake geldende overheids- en andere 
voorschriften volledig dient te respecteren.

Flyeren
Het flyeren van reclamemateriaal mag alleen gebeuren vanuit uw stand. 
Flyeren op andere plaatsen op het terrein is niet toegestaan. Dit geldt 
niet voor sponsoren waarmee vooraf specifieke afspraken zijn gemaakt. 
In verband met de veiligheid en gezondheid van de dieren in het 
nabijgelegen Safaripark, is het niet toegestaan om met helium gevulde 
ballonnen uit te delen. 

Demonstraties en geluid
Ten einde overlast van enig soort te voorkomen is het de standhouder 
niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of 
namens de organisatie: het gesproken woord door middel van 
luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluid 
te veroorzaken, alles voor zover dit hinder kan opleveren.

Afval
De standhouder draagt er zorg voor, dat afval in de daarvoor bestemde
containers wordt gedeponeerd. U bent verplicht uw stand gedurende 
het gehele evenement in goede staat en schoon te houden. Na afloop 
van het evenement dient u de standruimte schoon achter te laten. 
Indien u op dit punt in gebreke blijft, dan zal de organisatie op uw kosten 
voor afvoer verhalen.

Betaling
Alle genoemde standprijzen zijn exclusief BTW. Betaling van de 
standhuur dient te geschieden in twee termijnen: 25% van het 
totaalbedrag binnen veertien dagen na honorering van de aanvraag en 
75% van het totaalbedrag ten minste een maand voor de eerste 
opbouwdag van het evenement. U ontvangt hiervoor tijdig een factuur.

Annulering
Indien u genoodzaakt bent uw stand te annuleren, dan worden hiervoor 
annuleringskosten in rekening gebracht. Deze betreffen tot drie 
maanden voor het evenement 10% van de standhuur, tot twee maanden 
voor het evenement 25% van de standhuur, minder dan twee maanden 
voor het evenement 50% van de standhuur en twee weken voor aanvang 
het volledige bedrag. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. 

Bepalingen van orde
U dient zich te allen tijde als een goed standhouder te gedragen en u te
richten naar de aanwijzingen van de organisatie en/of de 
locatieverhuurder. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming 
van organisatie is het de standhouder niet toegestaan om op of aan het 
event dan wel aan het gebouw waarin het event zich bevindt of de 
hekken welke om het gebouw staan of de eigen toegangsweg, reclame 
te maken of anderszins promotionele activiteiten te ontplooien. Voor 
het gebruik van de naam en/of logo van de organisatie heeft de 
standhouder voorafgaande, schriftelijke toestemming nodig van de 
organisatie. De organisatie is gerechtigd om aanwijzigen te geven over 
de wijze waarop publiciteitsaanduidingen zullen worden uitgevoerd. De 
standhouder draagt er zorg voor dat noch in het event noch op het 
parkeer- en/of buitenterrein:
• Bedwelmende middelen aanwezig zijn;
• Wapens en/of munitie, in de zin van de Wet Wapens en Munitie 

aanwezig zijn;
• Foto-, video- en/of geluidsopname worden gemaakt.
De organisatie heeft het recht om aan de standhouder dwingende 
aanwijzigen te geven met betrekking tot de uitvoering van 
werkzaamheden in, aan of op het event als mede ten aanzien van het 
gebruik van de locatie, het parkeer- en/of buitenterrein. Het is de 
standhouder niet toegestaan overlast te veroorzaken.

Geschillen
Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze onverwijld en nooit
later dan 30 dagen na de laatste beursdag in te dienen. Nadien worden
deze niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Academy Bartels 
Event Management via 013-5091666 of info@animal-event.nl.
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