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Algemene voorwaarden 

Wanneer u als klant/ exposant akkoord gaat met een offerte, aanbieding, bevestiging of 

overeenkomst van RTR Events, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

Mocht u vragen hebben over onderstaande voorwaarden kunt u te allen tijde contact opnemen met 

RTR Events door het sturen van een e-mail aan info@rtrevents.nl   

De volledige versie van de algemene voorwaarden te vinden en op te slaan voor latere kennisname 

op de website van RTR Events www.rtrevents.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde 

versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

  
1. Definities  

▪ Organisator: Robèrt Paul Truijens h.o.d.n. RTR Events (KvK 27158434), gevestigd te ’s-

Gravenhage, kantoorhoudende te 2585 GC ’s-Gravenhage aan de Laan van Copes van 

Cattenburgh 62.  

▪ Exposant: De partij die deelneemt aan een evenement georganiseerd door Organisator.  

▪ Evenement: Een door organisator tot stand gebracht evenement in de ruimste zin des woords, 

waaraan exposant wenst deel te nemen.  

▪ Overeenkomst: De overeenkomst op grond waarvan Organisator zich verbindt jegens Exposant 

voor de deelname aan een evenement dat georganiseerd wordt door Organisator, alsmede 

iedere andere opdracht die Exposant aan Organisator verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen 

die met een en ander verband houden.  

▪ Opdrachtbevestiging: Hierin staat de bevestiging van de deelname alsmede de kosten voor de 

deelname vermeld.  

▪ Consument: Exposant in de vorm van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening 

van beroep of bedrijf.  

▪ Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.  

 

2. Toepasselijkheid  

a. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en 
overeenkomsten van organisator. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op de 
opdrachtbevestiging waarop naar de Algemene Voorwaarden wordt verwezen.  

b. Het door exposant zonder commentaar aanvaarden en behouden van de Opdrachtbevestiging, 
geldt als instemming met de toepassing van de Algemene Voorwaarden van organisator. 
Hiermee bevestigt exposant dat de Algemene Voorwaarden op de juiste wijze ter hand zijn 
gesteld.  

c. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij voor de 
uitvoering daarvan, ten behoeve van organisator, derden dienen te worden ingeschakeld.  

d. Indien exposant in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot een evenement 
verwijst naar andere algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het 
voorgaande niet af.  

e. Indien er sprake is van een vertaling van de Algemene Voorwaarden zal te allen tijde de 
Nederlandse tekst prevaleren. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/ of 
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enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op het 
betreffende evenement.  

f. Organisator is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan 
te vullen, waarbij de wijzigingen en/of aanvullingen exposant binden vanaf het moment dat de 
wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk aan organisator kenbaar zijn gemaakt.  

 
g. Wanneer de inhoud van de opdrachtbevestiging afwijkt van de inhoud van de Algemene 

Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de opdrachtbevestiging.  

h. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 
organisator en exposant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.  

i. Indien een afwijking van de Algemene Voorwaarden door organisator wordt geaccepteerd zal dit 
geen precedentwerking hebben voor eventuele toekomstige overeenkomsten.  

j. Indien exposant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, stemt 
hij tevens in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten 
met organisator.  

k. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene Voorwaarden, of situaties die niet in de 
Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze 
Algemene Voorwaarden.  

 
 
3. Inschrijvingsvoorwaarden  

A. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. De organisator is gerechtigd de 
aanvraag, zonder opgaaf van reden en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de 
exposant, niet in behandeling te nemen.  

 
B. De exposant dient het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. De organisator heeft 

het recht, zonder enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn, producten en diensten die 
niet op het inschrijfformulier vermeld zijn en die de organisator op grond van de algemene 
voorwaarden en/of de deelnamevoorwaarden of overige criteria niet toelaatbaar acht, te 
weigeren en/of van de beurs te verwijderen.  

C. Aan deelname wordt geen exclusiviteit verbonden.  
 
 
4. Totstandkoming overeenkomst  
A. De overeenkomsten komen tot stand door de schriftelijke bevestiging van deelname aan een 

evenement door exposant, of door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door de 
organisator en exposant.  
 

B. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, 
afspraken of andere communicatie, zowel schriftelijk als mondeling gedaan.  
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5. Behandelingsprocedure aanvraag standruimte  

A. De organisator stelt de exposant binnen vier weken op de hoogte van de status van de 
inschrijving voorzien van volledige informatie. Indien de inschrijving akkoord is, wordt deze 
omgezet in deelname.  

 
B. In overleg met de exposant is de organisator gerechtigd de door de exposant opgegeven business 

point- / standruimte voorkeur te wijzigen. De organisator is in geen geval een schadevergoeding 
verschuldigd aan de exposant.  

 
C. De organisator is gerechtigd de beursplattegrond en hiermee de locatie van de stand van de 

exposant te wijzigen. Aan verzonden beursplattegronden kunnen door de exposant geen rechten 
worden ontleend.  

 
D. Na vaststelling van het business point / de standruimte is de organisatie in geval van moverende 

redenen gerechtigd de standruimte te wijzigen dan wel in te trekken. De organisator is in geen 
geval een schadevergoeding verschuldigd aan de exposant.  

 
E. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie mag de exposant het hem toegewezen 

business point, stand-, service- of bergruimte voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor deze 
is gehuurd. Onderverhuur van ruimte – al dan niet tegen betaling – is verboden.  

 

F. De exposant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de organisator aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de exposant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de organisator worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig door 
de exposant aan de organisator zijn verstrekt, heeft de organisator het recht de uit de vertraging 
voortvloeiende extra kosten aan de exposant door te rekenen.  

 

G. De organisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de organisator 
is uitgegaan van de door de exposant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 
onjuistheden of onvolledigheid voor de organisator kenbaar behoorden te zijn.  

 
6. Betalingsvoorwaarden  

A. Na inschrijving ontvangt de exposant van de organisator een voorschotnota. Dit bedrag dient 
binnen vijf werkdagen na dagtekening te zijn overgemaakt op het rekeningnummer zoals 
vermeld op de factuur. De voorschotnota is opgebouwd uit de inschrijfkosten en 25% van de 
kosten voor de door de exposant gereserveerde business point pakket.  

 
B. Resterende deelnemingskosten dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn 

overgemaakt op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur en zal door de organisatie bij 
voorkeur uiterlijk 30 dagen voor opbouw evenement verzonden worden. Resterende 
deelnemingskosten zijn opgebouwd uit de kosten voor het door de exposant gereserveerde 
business point pakket minus de voorschotnota genoemd in 6.a, en de kosten voor de door de 
exposant opgegeven aanvullingen.  

 
C. 60 dagen voor opbouw evenement zal de organisator geen voorschotnota meer verzenden. 

Exposanten die na deze periode inschrijven, ontvangen alle kosten op één factuur. Deze factuur 
dient binnen 14 dagen betaald te worden.  
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D. In alle gevallen dienen de deelnemingskosten voorafgaand aan de eerste opbouwdag van het 
evenement te zijn overgemaakt.  

 
E. De organisator is gerechtigd reeds vastgestelde business point- / standruimte te wijziging of in te 

trekken indien de exposant niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Indien geen beroep 
wordt gedaan op de annuleringsvoorwaarden, behoudt de organisator aanspraak op volledige 
vergoeding van deze bedragen.  

 
F. Indien exposant de juistheid van een factuur betwist, dient exposant schriftelijk en onder opgave 

van redenen bezwaar te maken binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan organisator.  
 
G. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum zonder dat betaling heeft 

plaatsgevonden is exposant in verzuim en in gebreke. Organisator is in voornoemd geval bevoegd 
om, zonder nadere ingebrekestelling, tot incasso over te gaan. Exposant is vanaf het moment van 
in verzuim treden over het opeisbare bedrag een (vertragings)rente verschuldigd gelijk aan 2% 
per maand. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand beschouwd.  

 
H. Indien exposant handelt vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf en niet binnen de 

betalingstermijnen, genoemd in de artikelen 6 a tot c, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, 
is zij gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen. De buitengerechtelijke incassokosten 
zullen 15% van de hoofdsom en (vertragings)rente bedragen, met een minimum van € 150,00.  

 
I. Indien exposant een consument is en niet binnen de betalingstermijnen, genoemd in de artikelen 

6 a tot c, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is zij gehouden alle (buiten)gerechtelijke 
kosten te voldoen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:  

 

 
i. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een 

minimum van € 40,00);  

ii. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;  

iii. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;  

iv. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;  
v. 0,5 % van het meerdere van de hoofdsom.  

 

Voor het geheel geldt een absoluut maximum van € 6.775,00.  
 
J. Bij het uitblijven van volledige betaling door exposant, heeft organisator het recht de 

overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, totdat exposant alsnog betaald, 
dan wel een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Dit recht heeft Opdrachtnemer eveneens als hij 
twijfelt aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.  

 
K. Betalingen van exposant strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in 

deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwe gaan.  
 
L. Exposant is niet bevoegd zijn schuld aan organisator te verrekenen met een vordering die hij op 

exposant heeft. Dit geldt eveneens indien organisator (voorlopige) surseance van betaling 
aanvraagt of in staat van faillissement verkeert.  

 
M. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de exposant zijn de 

vorderingen van de organisator op de exposant onmiddellijk opeisbaar.  
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7. Annuleringsvoorwaarden  

A. Op grond van bijzondere omstandigheden (overmacht) heeft de organisator het recht de data 

voor het evenement te wijzigen, de locatie te wijzigen of het evenement te doen annuleren, 

zonder dat de exposant aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Reeds gemaakte 

deelnemingskosten zullen bij annulering worden teruggestort, binnen vier weken na de officiële 

bekendmaking.  

 

B. De exposant kan niet eenzijdig zijn inschrijving intrekken dan wel wijzigen. De organisator willigt 

een verzoek tot annulering in op voorwaarde dat de betreffende exposant een 

annuleringsvergoeding afdraagt. Deze vergoeding bestaat in ieder geval uit:  

 
▪ bij annulering van 182 tot 62 werkdagen vóór de eerste opbouwdag de beurs brengt de 

organisator 50% van de totale deelnemingskosten in rekening.  

▪ bij annulering van 62 tot 31 werkdagen vóór de eerste opbouwdag van de beurs brengt de 
organisator 75% van de totale deelnemingskosten in rekening.  

▪ bij annulering vanaf 31 werkdagen vóór de eerste opbouwdag van de beurs brengt de 
organisator 100% van de totale deelnemingskosten in rekening.  
 

Onder deelnemingskosten worden verstaan de kosten die de exposant aan de organisator dient te 
vergoeden voor deelnemersbijdrage, de business point huur en, indien van toepassing, de eigen 
standbouwruimte huur, en alle opgegeven extra’s via het “inschrijfformulier” te vermeerderen met 
BTW.  
 

8. Aansprakelijkheid  

A. De organisator is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan stand-/bouwmateriaal, 
goederen van en/of personen werkzaam op de beurs, tenzij de schade veroorzaakt is door 
personeel van, of personeel werkzaam in opdracht van de organisator en er sprake is van opzet 
of grove schuld. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van organisator beperkt zijn tot tweemaal 
de door exposant voor deelname aan organisator betaalde vergoeding.  

 
B. Exposanten zijn verantwoordelijk en dienen zich te verzekeren tegen alle schade die door 

toedoen of nalatigheid van zichzelf en/of eigen personeel wordt veroorzaakt aan stand-
/bouwmateriaal, goederen van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisator.  

 
C. Schade en/of ongevallen dienen direct gemeld te worden aan de organisator.  
 
9. Aanvullende voorwaarden  

A. Aan mondelinge afspraken kunnen geen rechten worden ontleend. Alle schriftelijke afspraken 
zijn bindend.  
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B. De organisator heeft het recht om tegen de exposant die handelt in strijd met de algemene 

voorwaarden, deelnamevoorwaarden en/of de uitvoeringsvoorschriften / technisch reglement, 
of exposanten door of namens de organisator verstrekte aanwijzingen niet opvolgen, zonder 
ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, één of meer van de volgende 
maatregelen te nemen, op kosten van de exposant:  

1. met onmiddellijke ingang de toegang tot het evenementen- en beursterrein te weigeren;  
2. exposanten stand te doen sluiten en/of ontruimen;  
3. de tentoongestelde goederen, alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangebracht, onder zich te 

houden zonder dat de exposant recht kan doen gelden op enige restitutie of vergoeding van 
schade.  

 
C. Naast de hierin genoemde voorwaarden zullen exposanten tevens alle wettelijke regelingen 

met betrekking tot de verkoop aan consumenten, hygiëne, veiligheid, slijterij- en horeca 
exploitatie in acht nemen. Exposant vrijwaart organisator van elke aanspraak die een derde 
kan doen gelden als gevolg van het niet respecteren van deze regelingen door exposant.  

 
10. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden  
 
A. Op alle overeenkomsten tussen organisator en exposant, waarop deze Algemene Voorwaarden 

van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.  
 
B. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet 

in onderling overleg een oplossing kan worden gevonden, zullen bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.  

 

 


