DEELNEMINGSVOORWAARDEN
De bepalingen waaronder aan de Internationale Modelspoor Expositie RAIL 2017 (hierna te noemen: RAIL 2017) kan worden deelgenomen, zijn vastgesteld in deze ‘DEELNEMINGSVOORWAARDEN’, alsmede in het ‘ALGEMEEN REGLEMENT’ voor deelneming aan
door of in samenwerking met ExpoBizz BV georganiseerde beurzen, tentoonstellingen en manifestaties (hierna te noemen: ‘Algemeen
Reglement’). De expositie wordt georganiseerd door ExpoBizz BV i.s.m. Hobma Modelbouw (hierna te noemen: de organisatoren).
PLAATS EN TIJDSTIP
De expositie wordt gehouden in Expo Houten te Houten, op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 februari 2017.
DOEL VAN DE EXPOSITIE
1. Presentatie van:
• actuele ontwikkelingen in de modelspoor hobby;
• informatie en documentatie voor geïnteresseerden in de modelspoorhobby;
• het actuele aanbod in binnen- en buitenland van goederen en diensten, zoals hieronder omschreven is bij Inzendingen.
2. Een collectieve, promotionele manifestatie voor de modeltreinenbranche en de modelspoorhobby.
INZENDINGEN
Op de expositie mogen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld, respectievelijk gepresenteerd, die naar het inzicht van de organisatoren in
overeenstemming zijn met het doel van de expositie en die onderdeel uitmaken van één of meer van de navolgende producten of diensten:
• hobbymaterialen en onderdelen voor de spoorwegmodelbouw;
• elektronica;
• bouwmaterialen en bouwpakketten voor de modelbouw, scenery en landschappen;
• lectuur, literatuur en audiovisueel materiaal (historisch zowel als actueel) betreffende de spoorwegmodelbouw en het groot bedrijf;
• handenarbeidmaterialen, gereedschappen en machines;
• demonstratie, voorlichting en informatie van en over de modelspoorhobby en het groot bedrijf; Een en ander ter beoordeling van de organisatoren, die
		 tevens het aantal stands bepalen waarin eenzelfde (soort) artikel kan worden tentoongesteld. Niet tot de expositie kunnen worden toegestaan goederen en
		 diensten waarvan door een te goeder naam en faam bekendstaande onderzoeksinstelling of -organisatie is vastgesteld dat zij gevaarlijk (kunnen) zijn
		 voor de consument, dan wel gebreken vertonen, respectievelijk binnen korte tijd na het begin van het gebruik zullen gaan vertonen. Fotograferen en
		 filmen is op RAIL 2017 toegestaan. Genomineerden voor een door de organisatoren vastgestelde prijs geven door hun deelname aan RAIL 2017 expliciet
		 toestemming tot publicatie.
TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE
Met inachtneming van de opzet van de tentoonstelling zullen de voor het tentoonstellen op RAIL 2017 aangemelde goederen en diensten omschreven onder
‘Inzendingen’ van de deelnemingsvoorwaarden, worden beoordeeld door een - door de organisatoren in te stellen - tentoonstellingscommissie. Het oordeel
van de commissie is bindend.
DEELNEMERS
Deelname aan de expositie is mogelijk voor:
a. fabrikanten en door deze in Nederland aangestelde importeurs en agenten, alsmede gekwalificeerde leveranciers van producten voor spoorwegmodelbouw
en -diensten;
b. wederverkopers van importeurs en fabrikanten, zulks door de tentoonstellingscommissie vastgesteld
c. hobbyisten, individueel of in groeps- of verenigingsverband.
STANDRUIMTE
1. Commerciële deelnemers:
Commerciële deelnemers maken gebruik van eigen standbouw dan wel van gehuurde en presenteren zich in een representatieve stand voorzien van vloerbedekking.
Commerciële deelnemers kiezen uit de volgende mogelijkheden:
• Mogelijkheid 1:
			
• Mogelijkheid 2:
			
			
			
			
			
• Mogelijkheid 3:

Standruimte zonder standbouw (zgn. “kale” vloeroppervlakte) Commerciële huurprijs van € 35,00 per m2, zonder standbouw en excl. BTW.
Minimale afmeting: 4 x 2 m = 8 m2.
Standruimte inclusief standbouw en grondhuur Commerciële huurprijs van € 599,00 per 12 m2 exclusief BTW. Inclusief zij- en achterwanden,
frieslijst en vloerbedekking. Exclusief elektra en verlichting en naamsvermelding. Deze dient op inschrijfformulier of tzt via het deelnemershandboek apart besteld te worden. Minimale afmeting: 4 x 3 m = 12 m2. Faciliteiten zoals krachtstroom, telefoonaansluitingen, watervoorziening, bloemen en planten, meubilair, audiovisuele apparatuur, standschoonmaak, extra bewaking/beveiliging, kunnen bij de organisatie
van RAIL 2017 worden besteld door middel van bestelformulieren in het handboek, dat aan iedere commerciële deelnemer wordt
toegezonden. Betaling: Uiterlijk 31 januari 2016
Commerciële tafelruimte € 77,50 per tafel voor drie dagen

2. Hobbyisten:
aan uitgenodigde verenigingen of individuele hobbyisten wordt de standruimte gratis aangeboden.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Bij annulering van deelname gelden de volgende betalingsverplichtingen:
6 maanden voor aanvang 1e beursdag 25 % van de verschuldigde standhuur
4 maanden voor aanvang 1e beursdag 50 % van de verschuldigde standhuur
2 maanden voor aanvang 1e beursdag 75 % van de verschuldigde standhuur
1 maand of minder voor aanvang 1e beursdag 100 % van de verschuldigde standhuur.
OPBOUW
Het tentoonstellingscomplex van RAIL 2017 is beschikbaar voor het opbouwen en inrichten van stands, alsmede voor het binnenbrengen van goederen,
op donderdag 16 februari 2017, van 14.00 - 21.00 uur. Deelnemers die gebruik maken van door ExpoBizz geleverde all-in stands kunnen vanaf donderdag
16 februari 14.00 uur over hun stand beschikken. Op vrijdag 17 februari 2017 dienen de stands om 09.00 uur volledig ingericht en bemand te zijn.
DEMONTAGE
Zondag 19 februari 2017 van 17.00 - 22.30 uur.
OPENINGSTIJDEN
De expositie is voor bezoekers geopend:
vrijdag 17 februari 2017 : 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 18 februari 2017 : 10.00 - 17.00 uur
zondag 19 februari 2017 : 10.00 - 17.00 uur
TOEGANGSPRIJS
De basis-entreeprijs, bedoeld in Artikel 2 van het ‘Algemeen Reglement’, bedraagt € 15,00 per persoon per keer, inclusief BTW. Op deze basisentreeprijs is een
kortingsregeling van € 2,00 p.p van toepassing.
INSCHRIJVING
De sluitingsdatum van de aanmelding is gesteld op 31-01-2017.
BIJZONDERE BEPALINGEN
1. In bijzondere gevallen kunnen de organisatoren ontheffing van het bepaalde onder ‘Inzendingen’ en het bepaalde onder ‘Deelnemers’ verlenen.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van het ‘Algemeen Reglement’ kunnen de organisatoren verkoop tegen contante betaling en tegen afgifte van
goederen toestaan. Een dergelijke toestemming kan uitsluitend per artikel en vooraf door de orga- nisatoren worden verleend. Aanvragen hiertoe dienen te
geschieden onder opgave van het artikel, het merk, alsmede de dan geldende publieks-prijs. Bij toestemming tot verkoop moet de deelnemer een afkoelingsperiode van 8 dagen in aanmerking nemen na aankoop door het publiek.
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