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        Algemene voorwaarden Prewar Days 2020 
 

            

1. Naam van de beurs 
Prewar Days 2020 

2. Informatie organisatie 
Michael Bossaert:  1e contactpersoon 
  Tel. +32 (0)497 80 31 41 
Bas Meulemeester; 2e contactpersoon  
   Tel. +32 (0)474 21 29 09 
Correspondentieadres Prewar Days 2020; 
MIBO Events, Poperingestraat 14, 8640 Woesten 
BE 0729.742.480 
ING BE94 3631 8948 6914 

3. Locatie & tijdstip 
De 2e editie van Prewar Days vindt plaats in Expo 
Waregem (Zuiderlaan 20, 8790 Waregem).  
Prewar Days is een 3-daagse beurs die doorgaat op 
vrijdag 18/12, zaterdag 19/12 en zondag 20/12 2020.  
 
Openingsuren van de beurs zijn:  
Vrijdag 18/12; 14u – 21u 
Zaterdag 19/12; 10u – 18u 
Zondag 20/12; 10u – 18u 

4. Tentoongestelde producten en 
diensten 

Op de expositie kunnen uitsluitend goederen en 
diensten worden tentoongesteld die naar inzicht van de 
organisator in overeenstemming zijn met het 
uitgangspunt van de expositie. Het doel is het bezoekend 
publiek een zo gevarieerd en representatief mogelijk 
overzicht te bieden van het aanbod aan klassieke 
automobielen, motoren en voertuigen, aanverwante 
artikelen en diensten, zoals onderdelen, 
gereedschappen, literatuur, lectuur, kunst en 
schilderijen, kleding, miniaturen, automobilia, 
restauratie, verzekeringen, taxatie en 
onderhoudsdiensten. Het bouwjaar van de 
tentoongestelde automobielen dient voor 1940 te 
liggen. 

5. Inschrijving 
5.1. Deelnemen is enkel mogelijk na het tot stand komen 
van een overeenkomst met de organisator. 
Hiertoe dient u zich eerst in te schrijven door het 
inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen naar 
de organisator via de post of via mail. 
Info@prewardays.com 
5.2. De overeenkomst van deelneming komt tot stand 
nadat de organisator een bevestigingsbrief of –mail 
stuurt naar de exploitant. Hierin vindt u eveneens het 
toegekende standnummer en eventuele bijzondere 
bepalingen of afwijkingen. De datum van de 

bevestigingsbrief geldt als datum van de totstandkoming 
van de overeenkomst. Samen met de bevestigingsbrief 
wordt de voorschotfactuur toegestuurd (zie hierna 
onder 9 & 10). De organisator beoordeelt autonoom en 
soeverein alle binnenkomende inschrijvingen. 
Door het afsluiten van de overeenkomst, gaat de 
exploitant akkoord met huidige 
deelnemingsvoorwaarden.  
5.3. De exposant dient zelf de stand te gebruiken. Hij 
mag in geen geval zijn stand of een gedeelte ervan 
onderverhuren of afstaan aan derden. 

6. Opbouw, afbouw en inrichting 
6.1. De aan de exploitant toegewezen standplaats mag 
naar eigen wens doch overeenkomstig het 
standreglement van de beurs en het doel van de 
exploitatie ingericht worden. De inrichting gebeurt op 
kosten van de exploitant en op diens 
verantwoordelijkheid. De organisatie is niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
De exploitant staat zelf in voor de afbraak van zijn stand 
tegen de hiernavermelde tijdstippen. Hij ruimt de stand 
volledig op en brengt de standplaats terug in zijn 
originele staat. Zo de stand niet proper wordt 
achtergelaten, wordt een forfaitair bedrag van 150€ excl. 
BTW aangerekend voor de opkuis. Dit alles behoudens 
vastgestelde schade welke desgevallend bijkomende ten 
laste van de exploitant valt. 
6.2. Tijdens de op- en afbouwdagen kunt u de 
beursvloeren enkel betreden met kleine 
vervoermiddelen. Bij de inbrengpoorten is er geen 
ruimte voor het laden en lossen van vrachtwagens. De 
organisatie houdt zich het recht voor om, in geval van 
noodzaak, vrachtauto’s te weigeren. Dit in verband met 
beschadiging ofwel overlast. U mag wel gebruik maken 
van niet gemotoriseerde steekwagens/palletwagens. 
Enkel met een geldige toestemming van de organisatie 
mag u met een bestelbusje het eventgebouw 
binnenrijden.  
6.3. De brandstoftank van de tentoongestelde 
voertuigen mag maximaal 5 liter brandstof bevatten en 
de batterij moet afgekoppeld worden. Dit wordt voor de 
opening van de beurs gecontroleerd. Ook tijdens de 
beurs kunnen steekproeven hieromtrent uitgevoerd 
worden door de organisatie of een afgevaardigde. 

7. Op- en afbouwtijden 
Opbouw: WOE 16 dec. ‘20  vanaf 12u tot 21u. 
 DON 17 dec. ’19  vanaf 8u tot 21u.  
Afbouw:  ZON 1 dec. ’19  vanaf 18u30 tot 00u. 
 MAA 2 dec. ’19 vanaf 7u. tot 12u.  

8. Optionele kosten 
8.1. Elektriciteitsaansluiting: enkelfasige aansluiting 
3000W: €150 ex BTW. Inclusief verbruik en verplichte 
keuring t.w.v. €25.   
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9. Betalingsvoorwaarden 
Bij het aanvaarden van uw inschrijving ontvangt u een 
voorschotfactuur, gelijk aan 50 % van het standgeld.  Uw 
reservering is pas definitief na het betalen van deze 
voorschotfactuur binnen de 10 dagen na datum van de 
factuur. 
Zo de exploitant/deelnemer niet betaalt binnen 
voormelde termijn, mag de organisator –zonder hier 
enige schadevergoeding voor verschuldigd te zijn- wordt 
de overeenkomst als ontbonden aanzien en mag de 
organisator de standplaats aan een derde verhuren. 
Uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de beurs, ontvangt 
de exploitant/deelnemer de factuur met het resterend 
te betalen bedrag (saldo standgeld met eventuele 
meerkosten extra diensten, …).  
Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur, begint 
een intrest te lopen van 1 % per maand. Tevens dient er 
10 % schadevergoeding betaald te worden met een 
minimum van 150 €. 
Enkel de rechtbanken van het arrondissement West-
Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van 
betwisting tussen organisator en exploitant/deelnemer. 

10. Annulering 
10.1. Een geldige deelname kan niet eenzijdig worden 
ingetrokken of gewijzigd. 
10.2. In geval van intrekking van inschrijving is er een 
schadevergoeding verschuldigd : 
a) bij annulering van 145 tot  81 dagen voor aanvang 
beurs :  50 % van de voorschotfactuur 
b) bij annulering van  81  tot 30 dagen voor aanvang 
beurs : 75 % van de voorschotfactuur 
c) bij annulering van 30 tot 15 dagen voor aanvang beurs 
: 100 % van de voorschotfactuur 
d) bij annulering minder dan 15 dagen voor aanvang 
beurs of niet deelname zonder annulatie door de 
exploitant/deelnemer : 200 % van de voorschotfactuur 
of het volledige standgeld. 
10.3. Wijziging van inschrijving kan enkel tot 30 dagen 
voor aanvang beurs. Een wijziging is enkel geldig na 
uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de 
organisator. 

11. Bewaking en reiniging 
De organisatie zorgt voor de algemene bewaking en 
reiniging van de foyer en beurshal. Bewaking en reiniging 
van de standplaats is ten laste van de exposant.  

12. Verzekering en aansprakelijkheid 
12.1 Goederen die zich in het tentoonstellingsgebouw of 
bijhorende terreinen bevinden staat daar voor rekening 
en risico van de exploitant/deelnemer. In geen geval 
kunnen de organisator of Waregem Expo aansprakelijk 
gesteld worden voor welke schade ook, ontstaan aan 
goederen of personen, veroorzaakt door of in verband 
met de deelname aan de beurs. 
12.2 Evenmin zijn de organisatoren, noch Waregem 
Expo, aansprakelijk voor schade aan derden of hun 
goederen, veroorzaakt door een deelnemer of zijn 
aangestelde of de door hem tentoongestelde goederen. 

De deelnemer vrijwaart de organisator voor vorderingen 
van derden uit dezen hoofde.  
12.3 De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht 
verzekerd te zijn tegen brand alsook tegen alle schade 
die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn 
aangestelde of zijn goederen, op welke wijze ook ,aan 
goederen van en/of personen werkzaam bij of in 
opdracht van de organisator wordt veroorzaakt. 
De deelnemer vrijwaart de organisator alsook Waregem 
Expo voor alle aanspraken ter zake. 
12.4 De exposant is verplicht om in de door hem 
afgesloten verzekeringen m.b.t. het evenement een 
clausule “afstand van verhaal t.o.v. de organisatie” op te 
nemen. De organisatie doet in ieder geval afstand van 
alle verhaal in geval brand, explosie en waterschade, 
behoudens ingeval van bewezen opzettelijke fout of 
bedrog in hoofde van de organisator. 
12.5. De organisator is niet aansprakelijk voor enige 
diefstal. 
 

13. Algemene condities 
De organisatie behoudt zich het recht voor het 
evenement af te lasten, te verplaatsen, de duur en/of 
openingstijden te wijzigen. 
Bij een volledige aflasting wordt het (reeds betaalde deel 
van het) standgeld teruggestort. 
Bij andere wijzigingen blijft het bestaande contract 
geldig voor de gewijzigde duur. Elke wijziging moet 
minstens 15 dagen op voorhand aangekondigd worden 
door de exploitant, dit alles behoudens overmacht.


