Aanvraag tot deelname
Volledig ingevuld en ondertekend terugsturen.
Cette demande d’admission est aussi disponible en français.

18-19-20/10/2019 / Namur Expo / www.energie-habitat.be

1. Kandidaat-exposant (IN DRUKLETTERS)
Votre

maison
Votre
Energie

CORRESPONDENTIEADRES
Firmanaam: .................................................................................................................
Straat: .........................................................................................................................
.................................................................Nr: ....................PB: ...................................
Postcode: ............................. Stad: ...........................................................................
Land: ..........................................................................................................................
Website: ......................................................................................................................
E-mail algemeen: ........................................................................................................
Tel. algemeen: ............................................................................................................
Fax algemeen: ............................................................................................................

EASYFAIRS EXPO BVBA
Av. Sergent Vrithoff 2
BE - 5000 Namen
RPR : 0807 213 610

BEURSVERANTWOORDELIJKE

ORGANISATIE

Naam: .........................................................................................................................

.....................................

......................................

.....................................

Voornaam: ..................................................................................................................

Sales Executive
Valérie Josse
T.: +32 (0)81 32 11 67
valerie.josse@easyfairs.com

Functie: .......................................................................................................................
Tel. (directe lijn): ..........................................................................................................

Event Operation Coordinator
Inès Joassin
Tel: +32 (0)81 36 00 42
ines.joassin@easyfairs.com

GSM: ..........................................................................................................................
Persoonlijke e-mail: ....................................................................................................

FACTURATIEADRES
Firmanaam: .................................................................................................................
Juridische vorm: .........................................................................................................

Voor de organisatie

BTW-nr (of bedrijfsnr): ................................................................................................

DATUM: ...................................

Bankrekeningnr of postrekeningnr: ............................................................................

Nr NAV: ....................................

IBAN: ..........................................................................................................................

Nr STAND: ...............................

BIC / SWIFT: ...............................................................................................................

S.E.

DATUM

EOP

DATUM

Indien verschillend van correspondentieadres:
Straat: .........................................................................................................................

G.E.M.

DATUM

EOP

DATUM

....................................................................Nr: ....................PB: ................................
Postcode: ............................. Stad: ...........................................................................

ACC

WL

REF

Opmerkingen:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
Nieuwe exposant:

Ja

Nee

Land: ..........................................................................................................................
Let op! BTW-regeling voor buitenlandse exposanten
Beslissing E.T.116547 van toepassing vanaf 01/07/2009
Info via contr.btw.ckbb@minfin.fed.be of +32 (0)2 577 40 70
Bent u van plan goederen te verkopen of diensten te verlenen in België?
Ja

Nee

Belgisch BTW-nr: BE 0 AAA AAA AAA

Natuur exposant: R AA
AANVRAAG TOT DEELNAME ÉNERGIE & HABITAT 2019 - 01/04

2. Deelname (ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW)
A. NAAKTE OPPERVLAKTE
98,00 €/m2 x.....................................................m2 ( L.... x B.... ) = ................................................................................... €
Prime location
102,00 €/m2 x...................................................m2 ( L.... x B.... ) = ................................................................................... €

B. SUPPLEMENT PER EXTRA HOEK
1 extra hoek (2 open zijden)................................................................................................................................. 145,00 €
2 extra hoeken (3 open zijden)............................................................................................................................. 320,00 €

C. SUPPLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN EEN “STANDARD STAND”
“Standard stand“ : modulaire wanden, naambord, tapijt, dagelijkse reiniging
48,00 €/m2 x......................................................... m2 ( L.... x B.... ) = ............................................................................. €

D. SUPPLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN EEN “ALL-IN STAND”

“All-in stand” : modulaire wanden, naambord, tapijt, elektrische aansluiting (1 x 16A), verlichting (1 spot 100W/4m2),
1 multistekker (4), meubilair, dagelijkse reiniging
Meubilair :

Meeting

Welcome

Office

73,50 €/m x......................................................... .m2 ( L.... x B.... ) =.............................................................................. €
2

E. VASTE DEELNAMEKOSTEN
Inschrijvingsrecht, dossierkosten en deelname aan de receptiekosten................................................................... 160,00 €
Promotiekosten......................................................................................................................................................... 215,00 €
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + All-risk verzekering ( max.50.000€ ).................................................... 200,00 €
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + All-risk verzekering ( max. 20.000€ )................................................... 100,00 €
NB: U moet verplicht de electrische aansluiting via de toelbox bestellen ( behalve voor de inrichting van een «all-in stand)

TOTAAL........................... €

3. Informatie op te nemen voor de bezoekers communicatie
INDIEN VERSCHILLEND VAN CORRESPONDENTIEADRES (IN DRUKLETTERS):
Naam: .....................................................................................................................................................................................
Straat: ................................................................................................................Nr: ........... PB: ........... Postcode: ...............
Plaats: ..................................................................... Land: ......................................................................................................
Tel algemeen: ......................................................... Fax algemeen: .......................................................................................
GSM:.......................................................................................................................................................................................
E-mail algemeen: ....................................................................................................................................................................
Website: ..................................................................................................................................................................................
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4. Informatie producten & merken
A. DUID AAN WAT HET MEEST AANSLUIT BIJ UW PROJECT
Duid max. 3 producten aan en geef een cijfer van 1 tot 3 volgens de belangrijkheid (1 = de voornaamste activiteit).
Gelieve de merken in hoofdletters te noteren.
Architect

Studiebureau

Woningbouw - Palen-balken woning

Doe-het-zelf

Vastgoed

Woningbouw - Passief bouw

Energieaudits

Woningbouw - Energiearme woning

Woningbouw - Sleutel op-de-deur

Renovatie binneninrichting

Woningbouw - Houtskeletbouw

Andere:

Renovatie bouw

Woningbouw - Massief houtbouw

Boilers

Verwarmingssystemen

Verwarmingssystemen - Verwarming op pellets

Sierschouwen, open haarden & kachels

Verwarmingssystemen - Elektrische verwarming

Verwarmingssystemen - Warmtepompen/
geothermische systemen

Sierschouwen, open haarden & kachels houtkachels
Sierschouwen, open haarden & kachels pelletkachels

Verwarmingssystemen - Thermische
zonnepanelen
Verwarmingssystemen - Verwarming op gas/
stookolie

Vloerverwarming

Verwarming, koeling, ventilatie

Verwarmingssystemen - Verwarming op hout

Andere:

Binnen- en buitenverlichting - Energiezuinige
verlichting

Domotica - Automatisering

Elektriciteit & verlichting

Binnen- en buitenverlichting - Ledverlichting

Domotica - Bedienpanelen

Elektriciteitswerken

Domotica

Domotica - Verbruiksbeheer

Andere:

Dakvensters & koepels

Isolatiesystemen & materialen - Geluidsisolatie

Ventilatie - Mechanische ventilatie

Dakwerken

Isolatiesystemen & materialen - Lucht-en
waterdichtheid

Ventilatie

Dakwerken - Groendaken

Isolatiesystemen & materialen - Thermografie

Vochtbehandeling

Isolatiesystemen & materialen

Ramen

Andere:

Energieleveranciers

Hernieuwbare energie - Groene stroom

Andere:

Hernieuwbare energie - Canadese put

Hernieuwbare energie - Thermische zonneenergie

Hernieuwbare energie - Foltovoltaïsche zonneenergie

Hernieuwbare energie - Windenergie

Sanitair

Waterbeheer - Filtreersystemen

Waterbeheer - Wateropvangsystemen

Waterbeheer

Waterbeheer - Regenwaterputsystemen

Waterbeheer - Waterverzachters

Waterbeheer - Afvalwater behandeling/zuivering

Waterbeheer - Warmwatersystemen

Andere:

Banken & Verzekeringen

Media

Professionele federaties, informatieorganismen

Wandverwarming

Andere:

B. OMSCHRIJF JE VOORNAAMSTE PROJECT IN 3 REGELS (wordt verwerkt op onze website)
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

C. NIEUWIGHEDEN EN/OF BESTSELLERS
We lanceren een nieuw product

We stellen een topproduct voor

Product: ..................................................................................................................................................................................
Merk:.......................................................................................................................................................................................
Korte beschrijving: ..................................................................................................................................................................
Herkomst:................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Creatiedatum (enkel voor nieuwe producten): ......../......../................
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5. Selectie
Op alle aanvragen tot deelname die door de verschillende kandidaat-exposanten worden ingediend, wordt een selectie
toegepast door het selectiecomité dat zich daarbij vooral op de volgende criteria baseert:
(I) de beschikbaarheid van verschillende expositieruimtes;
(II) de evenwichtige verdeling van de inhoud van de beurs;
(III) de overeenstemming van de oriëntatie van de exposant met die van de beurs;
(IV) de kwaliteit van de producten, merken en/of tentoongestelde producten;
(V) de variatie van producten en/of de tentoongestelde producten.
De weigering of aanvaarding van de kandidaat-exposant door het selectiecomité zal eveneens door EASYFAIRS EXPO
schriftelijk worden bevestigd, ten laatste één maand na de bijeenkomst van dit comité.

6. Verklaring van de kandidaat-exposant
Wij hebben kennis genomen van de Algemene Voorwaarden van de beurs, beschikbaar op de website
www.energie-habitat.be of op aanvraag. Wij verklaren deze in het geheel te aanvaarden, en ons eraan te houden.
/
/
Opgemaakt te : ................................................................................................................. Op :
Functie : ...................................................................................................................................................................................
Naam : ................................................................................. Voornaam : ................................................................................
Handtekening :

Gelieve elke pagina te paraferen.

Uittreksel uit artikel 3, 5 en 6 van de Algemene Voorwaarden:
ARTIKEL 3: AANVRAAG TOT DEELNAME
3.1 De Aanvraag tot deelname kan slechts geldig worden ingediend door middel van
het daartoe door de Organisator ter beschikking gestelde aanvraagformulier dat door
de Kandidaat-exposant naar behoren werd ingevuld en ondertekend en tijdig bij de Organisator werd ingediend.
3.2 De indiening van de Aanvraag tot deelname door de Kandidaat-exposant vormt een
bindend en onherroepelijk aanbod van zijn kant om deel te nemen aan de Beurs onder de
voorwaarden die vermeld zijn in deze Algemene Voorwaarden, in de Tariefvoorwaarden
en in de Aanvraag tot deelname.
Elke latere wijziging of herroeping van de Aanvraag tot deelname zal worden beschouwd
als een eenzijdige opzegging door de Kandidaat-exposant, en zal worden beheerst door
de bepalingen van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 De Aanvraag tot deelname wordt voorlopig geregistreerd door de Organisator die
vrij beslist om de Aanvraag tot deelname al dan niet te aanvaarden overeenkomstig de
bepalingen van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
ARTIKEL 5: TARIEVEN, FACTURATIE EN BETALINGSVOORWAARDEN
5.1 Tarieven en facturatie
5.1.1 Zijn door de Exposant verschuldigd ingevolge de Aanvaarding, tenzij anders bepaald in de Tariefvoorwaarden:
1) het inschrijvingsgeld;
2) de premie van de verzekering overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van deze
Algemene Voorwaarden;
3) de kosten betreffende de reservering van een stand op de Beurs;
4) alle andere kosten die in de Tariefvoorwaarden of enig ander handelsdocument zijn
bepaald.
Onverminderd de bepalingen in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden blijven deze
bedragen verschuldigd indien de Exposant zijn deelname later om welke reden dan ook
annuleert of als de Exposant besluit de aanvankelijk door hem gevraagde oppervlakte
te verminderen. De bedragen zoals opgesomd hierboven worden hierna tezamen de
“Verschuldigde Bedragen” genoemd.
5.1.2 De Verschuldigde Bedragen worden als volgt gefactureerd:
Voor jaarlijkse beurzen:
1) een voorschot van 50% van alle Verschuldigde Bedragen (het “Voorschot”)
acht dagen na Aanvaarding van de Aanvraag tot deelname;
2) het saldo van alle Verschuldigde Bedragen (het “Saldo”) ten minste 120 dagen voor de
Openingsdatum van de Beurs; en
3) de prijs van de technische bestellingen ten minste 30 dagen voor de Openingsdatum
van de Beurs.
Voor niet-jaarlijkse beurzen:
1) een voorschot van 20% van alle Verschuldigde Bedragen (het “Eerste Voorschot”) acht
dagen na Aanvaarding van de Aanvraag tot deelname;
2) een voorschot van 30% van alle Verschuldigde Bedragen (het “Tweede Voorschot”)
dertien maanden voor de Openingsdatum van de Beurs;
3) het saldo van alle Verschuldigde Bedragen (het “Saldo”) ten minste 120 dagen voor de
Openingsdatum van de Beurs; en 4) de prijs van de technische bestellingen ten minste

30 dagen voor de Openingsdatum van de Beurs.
Ingeval de Aanvraag tot deelname minder dan 120 dagen, maar meer dan 30 dagen voor
de Openingsdatum van de Beurs bij de Organisator wordt ingediend en deze Aanvraag
door het selectiecomité aanvaard wordt, zullen de Voorschotten en het Saldo tezamen
worden gefactureerd en dienen deze bedragen volledig te worden betaald opdat de Aanvaarding van de Aanvraag tot deelname definitief zou zijn. De technische bestellingen
zullen ten minste 30 dagen voor de Openingsdatum van de Beurs worden gefactureerd.
Ingeval de Aanvraag tot deelname minder dan 30 dagen voor de Openingsdatum van de
Beurs wordt ingediend en deze Aanvraag door het selectiecomité aanvaard wordt, zullen
alle Verschuldigde Bedragen, alsmede de prijs van de technische bestellingen, tezamen
worden gefactureerd en dienen alle Verschuldigde Bedragen te worden betaald opdat de
Aanvaarding van de Aanvraag tot deelname definitief zou zijn.
5.2 Betalingsvoorwaarden
5.2.1 De facturen van de Organisator dienen uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangstdatum te worden betaald, netto en zonder korting of verrekening. Indien de Aanvraag
tot deelname minder dan 30 dagen voor de Openingsdatum van de Beurs wordt ingediend, dan zijn deze facturen na ontvangst contant, netto en zonder korting of verrekening betaalbaar.
5.2.2 Elke betaling die wordt gedaan in handen van een vertegenwoordiger of aangestelde van de Organisator is niet bevrijdend, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van de Organisator.
5.2.3 Elk bezwaar tegen een factuur moet door de Exposant binnen 8 dagen na de datum
van facturering schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Organisator. Een dergelijk
bezwaar beïnvloedt geenszins de verplichting van de Exposant om de andere facturen
te betalen die opeisbaar zijn op het moment van het bezwaar en verleent hem geen
recht om enige betalingsverbintenis of elke andere verbintenis tegenover de Organisator
op te schorten.
5.3 Niet-tijdige betaling
5.3.1 Niet-tijdige betaling van de gehele factuur van de Organisator of een deel ervan
leidt, zonder voorafgaande ingebrekestelling op basis van een kennisgeving, tot de opeisbaarheid van moratoire interesten aan een interestvoet van 8% per jaar, te rekenen
vanaf de vervaldag, op alle onbetaalde bedragen (zelfs deze waarvan de vervaldag nog
niet is aangebroken) tot de datum van volledige betaling.
Daarenboven leidt niet-tijdige betaling, onder dezelfde voorwaarden als de opeisbaarheid van de moratoire interesten, tot de betaling van een forfaitaire schadeloosstelling
van 10% van elk onbetaald factuurbedrag, met een minimum van 250 euro, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen.
5.3.2 In geval van niet-tijdige betaling is de Organisator van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op basis van een kennisgeving, tevens gerechtigd de uitvoering op te schorten van alle verbintenissen die de Organisator tegenover de
Exposant heeft. In geval van niet-tijdige betaling kan de Organisator tevens beslissen om
de standplaats of locatie niet ter beschikking te stellen van de Exposant en deze opnieuw
ter beschikking te stellen van een andere Exposant.
ARTIKEL 6: AFSTAND VAN DEELNAME DOOR DE EXPOSANT OF VERMINDERING VAN DE GEVRAAGDE OPPERVLAKTE

6.1 Onverminderd de bepalingen van artikel 3.2 dient een Exposant zijn afstand van
deelname aan de Beurs en elke vermindering van de aanvankelijk in zijn Aanvraag tot
deelname gevraagde oppervlakte per aangetekende brief aan de Organisator ter kennis
te brengen, ongeacht het feit of deze afstand of vermindering voor of na de Aanvaarding
door de Organisator plaatsvindt.
6.2 Ingeval van afstand van deelname door de Exposant en in zoverre de afstand van
deelname is geschied overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.1, is de Exposant
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verplicht de volgende opzeggingsvergoedingen te betalen:
1. Als de afstand dertig dagen of meer vóór de Openingsdatum wordt aangekondigd, een
opzeggingsvergoeding gelijk aan de totale Verschuldigde Bedragen;
2. Als de afstand minder dan dertig dagen vóór de Openingsdatum wordt aangekondigd,
een opzeggingsvergoeding gelijk aan de totale Verschuldigde Bedragen en, desgevallend, het bedrag van alle andere facturen verschuldigd aan de
Organisator, verhoogd met 1.000 euro als schadeloosstelling wegens de bijkomende
schade die daaruit voortvloeit voor de Organisator omwille van het laattijdige karakter
van de afstand.
Deze opzeggingsvergoeding is onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden
voor de afstand van deelname vanwege de Exposant. De Exposant gaat uitdrukkelijk akkoord dat de Organisator in dergelijk geval gerechtigd is de standplaats of locatie van de
Exposant aan een andere exposant toe te wijzen of op de aan de Exposant toegewezen
standplaats of locatie de melding aan te brengen: “deze stand was voorbehouden aan
[naam van de Exposant] krachtens inschrijving dd.[datum]”.
6.3 Ingeval de vermindering van de oorspronkelijk gevraagde oppervlakte is aangekondigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.1 en inzoverre de Organisator de
vermindering uitdrukkelijk heeft aanvaard, is de Exposant van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling op basis van een kennisgeving, een opzeggingsvergoeding van 20% van de Verschuldigde Bedragen aan de Organisator verschuldigd. Naast
deze opzeggingsvergoeding blijven alle Verschuldigde Bedragen voor de verminderde
oppervlakte verschuldigd door de Exposant.
Indien de vermindering van de oorspronkelijk gevraagde oppervlakte is aangekondigd
overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.1 en de Organisator de vermindering niet
aanvaardt, zullen dezelfde bedragen zoals bepaald in artikel 6.2 als opzeggingsvergoeding door de Exposant aan de Organisator verschuldigd zijn.
6.4 Ingeval de afstand of de vermindering niet wordt aangekondigd overeenkomstig
de bepalingen van artikel 6.1, is de Exposant van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling op basis van een kennisgeving, een opzeggingsvergoeding van 40%
van de Verschuldigde Bedragen aan de Organisator verschuldigd als schadeloosstelling
wegens eenzijdige opzegging en de bijkomende schade die daaruit voortvloeit voor de
Organisator wegens de niet-naleving van de aankondigingsplicht. Naast deze opzeggingsvergoeding blijven de Verschuldigde Bedragen voor de aanvankelijk gevraagde
oppervlakte verschuldigd door de Exposant.
6.5 Niet-tijdige betaling van de in artikel 6.2, 6.3 en 6.4 genoemde opzeggingsvergoedingen leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op basis van een
kennisgeving, tot de opeisbaarheid van moratoire interesten aan een interestvoet van 8%
per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag, op alle onbetaalde bedragen (zelfs deze waarvan
de vervaldag nog niet is aangebroken) tot de datum van volledige betaling.
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