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CHOCOLADE-EVENT “BRUGES IN CHOC” 

zaterdag 30 september 2017 en zondag 1 oktober 2017 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

ALGEMENE GEGEVENS ORGANISATOR 
 

ORGANISATOR: 

VZW DE BRUGSE CHOCOLADE GILDE 

Vlamingstraat 33 

8000 Brugge 

BTW-nummer: BE0880.806.619 

Rekeningnummer: BE08 0014 8633 2313 bic GEBABEBB 

 

CONTACTPERSONEN: 

info@brugesinchoc.be 
 

Guy Batsenier  0475 431 816 

Stephan Dumon 0474 465 162 

 

INFORMATIE : 

www.brugesinchoc.be 

 

CONTACTGEGEVENS EXPOSANT 

(Alle praktische informatie wordt naar deze persoon gestuurd. In drukletters a.u.b.) 

 

Ondergetekende:  …………………………………………………………………………………………………………. 

(naam en functie) 

Optredend namens firma: …………………………………………………………………………………………………………. 

Juridische vorm firma:  …………………………………………………………………………………………………………. 

BTW-nummer:   …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon:   …………………………………………………………………………………………………………. 

Fax:    …………………………………………………………………………………………………………. 

Website:   …………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres:   …………………………………………………………………………………………………………. 

Facebookaccount:  …………………………………………………………………………………………………………. 

Twitteraccount:  …………………………………………………………………………………………………………. 

Standverantwoordelijke:  …………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres standverant- 

woordelijke:    …………………………………………………………………………………………………………. 

Briefwisseling gewenst in:   Nederlands  /  Frans 

http://www.brugesinchoc.be/
mailto:info@brugesinchoc.be
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FACTURATIEGEGEVENS EXPOSANT 

(enkel in te vullen indien verschillend van bovenvermeld adres): 
 

Firma:     …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:    ………………………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………. 

BTW nummer:   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indien u achteraf de facturatie laat veranderen zal er 50,00 EUR administratiekosten aangerekend 

worden.  
 

ACTIVITEITEN EXPOSANT 

Deelname aan “BRUGES IN CHOC” is voorbehouden aan bedrijven actief in één van de domeinen zoals 

omschreven in de onderstaande productclusters (zie pagina 3).  
 

U schrijft in om deel te nemen aan “BRUGES IN CHOC” om er de volgende producten/diensten tentoon 
te stellen: (in drukletters a.u.b.)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PRODUCTEN: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MERKNAMEN: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LAND VAN HERKOMST: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SCHRAP WAT NIET VAN TOEPASSING: 

- Producent 

- Exclusief verdeler voor België 

- Institutioneel deelnemer (vb.: vaktijdschrift, beroepsvereniging) 

 

Hij/zij bezorgt in bijlage / per afzonderlijke post een documentatie (folders, foto’s, beschrijvingen) van 

hoger vermelde producten.  

 

Hij/zij noteert goed dat de organisatie oordeelt over de aanvaarding of weigering van de producten 

a.d.h.v. de verstrekte documentatie. 
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STANDPLAATS 

De standen van de kandidaat-exposanten zullen door de organisator aangeduid worden . 
 

BRUGES IN CHOC FORMULE 

 

a. Standplaatsvergoeding:  GEEN 
 

b. Indien verkoop op de stand: 20% OP UW VERKOCHTE GOEDEREN gaat naar “BRUGES in CHOC” 

 

Uniforme all-in standplaats met een oppervlakte van ongeveer 9 vierkante meter (3x3). 

Dit omvat een presentatie tafel en de plaats er rond. 
 

De prijs voor deze module bedraagt 100,00 euro WAARBORG, TERUGGAVE NA DE BEURS. 

 

Deze all-in formule omvat:  

- een presentatietafel  

- vaste zaalverlichting   (extra eigen verlichting is vereist) 

- 1 multistopcontact   (eigen verlengkabel en verdeelstekker zijn vereist) 

- Brandverzekering 

- 2 exposantenbadges 

- 1 vuilniszak 

- free WIFI 

- exposantenruimte   (koelkast, tafels en stoelen, onbewaakte vestiaire) 

- gebruik diensten communicatie en publiciteitsafdeling t.b.v. verspreiden van persberichten en 

publiciteit. 

 

PRAKTISCH 
 

CATERING 

Er zal een mogelijkheid zijn om belegde broodjes te bestellen. Ook is er een koelkast en ruimte 

aanwezig in de exposantenruimte. Daarnaast kan je ook iets consumeren in het BRUGES in CHOC-café 

tegen betaling. 

MANUAL 

Een week voor het evenement krijgt iedereen een manual toegestuurd. Hierin zullen alle praktische 

zaken vermeld worden tot in de detail: 

- algemeen 

- contact 

- parkeerkaart laden en lossen 

- op- en afbouw 

- grondplan 

- zaalopstelling  

- afvalverwerking 

- draaiboek 

- … 
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ALGEMEEN 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Het Belgisch recht is van toepassing. Voor elk geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn 

uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement BRUGGE bevoegd. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXPOSANTEN 
 

De kandidaat-exposant erkent kennis te hebben genomen van de in bijlage gevoegde algemene 

voorwaarden voor exposanten, deze te hebben aanvaard en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan 

van zijn eigen algemene voorwaarden. 

 

VERZEKERING 
 

De kandidaat- exposant is verplicht bij “BRUGES in CHOC” een verzekeringsaanvraag “alle risico’s” voor 

de stand en inboedel te onderschrijven. In deze polis is er afstand van verhaal t.o.v. “BRUGES in CHOC”.  

Deze verplichting vervalt indien u reeds een eigen verzekering bezit.  

Indien u geen verzekering afsloot, kan “BRUGES in CHOC” nooit aansprakelijk worden gesteld voor om 

het even welke schade aan uw stand en inboedel. 

 

TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST 

Door betaling op volgend rekeningnummer (BE 0803 5590 9697 13) verbindt de kandidaat-exposant 

zich op definitieve wijze.  

De overeenkomst tussen “BRUGES in CHOC” en de exposant komt tot stand wanneer “BRUGES in 

CHOC” een voorlopige of definitieve aanvaardingsbrief stuurt naar de exposant, waarin eventuele 

bijzondere bepalingen of afwijkingen worden vermeld.  

De datum van de aanvaardingsbrief geldt als datum van totstandkoming van de overeenkomst. 

 

ANNULATIECLAUSULE 

Het contract kan door de exposant worden geannuleerd mits de betaling van 50% van het totaal van 

de deelnameprijs indien  de annulatie gebeurt tot 3 maanden voor de eerste beursdag of mits betaling 

van 100% van het totaal van de deelnameprijs indien de annulatie gebeurt op minder dan 3 maanden 

voor de eerste beursdag.  

Het contract kan enkel geldig worden geannuleerd met een per post aangetekende brief aan de 

organisator.  

Het verminderen van de oorspronkelijk gereserveerde standruimte geld als annulatie voor het 

verminderde gedeelte.  

De organisatie heeft het recht bij annulatie om de stand opnieuw vrij te geven en opnieuw te verhuren.  

Mocht de standplaats om welke reden dan ook niet opnieuw verhuurd zijn, zullen de kosten voor het 

aankleden van de lege stand doorgerekend worden aan de exposant.  

Het recht op herverhuring geldt enkel voor de organisatoren. 

BETALING 

http://www.brugesinchoc.be/
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1. De kandidaat-exposant verbindt er zich toe factuur over te schrijven op de rekening van de gilde als 

bevestiging van deelname.  

2. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur of het nog openstaande saldo, wordt vanaf de vervaldag 

automatisch en van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande 

ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 1% per maand op het nog verschuldigd 

bedrag. 

3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag bij gebreke aan 

overmacht of ingevolge nalatigheid of wanprestatie van de wederpartij, wordt het schuldsaldo 

eveneens en automatisch verhoogd met 15%, met een minimum van 150,00 EUR en een maximum 

van 2.000,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 

4. Behoudens afwijkende bepalingen of uitdrukkelijk gestelde vervaldag op de voorzijde van de 

factuur, zijn alle facturen contant betaalbaar. 

5. Het uitblijven van gehele of gedeeltelijke betaling op de vervaldag van een factuur, brengt van 

rechtswege het verval mee van het betalingsuitstel voor andere diensten of leveringen en maakt alle 

niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 

6. Het aanvaarden van wissels of een ander betaalmiddel brengt geen schuldvernieuwing met zich mee 

en doet in geen geval afbreuk aan onderhavige betalingsvoorwaarden. 

7. Om het even welke klacht kan slechts geldig zijn en in aanmerking worden genomen indien deze 

schriftelijk gesteld is binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur aangetekend werd verstuurd 

aan de organisator. Behoudens tegenbewijs met geschriften, geldt de factuurdatum als datum van 

ontvangst van de factuur. 

 

UW BETALING VAN DE BORG BIJ BNP BANK PARIBAS (rekeningnummer BE08 0014 8633 2313) 

GELDT ALS BEVESTIGING VAN UW DEELNAME. GELIEVE NAAM VAN DE ZAAK VERMELDEN BIJ 

OVERSCHRIJVING 

 

OPGELET: HOE SNELLER WIJ UW BETALING ONTVANGEN, HOE MEER ER MET UW VOORKEUR 

REKENING KAN WORDEN GEHOUDEN! 
 

 

GELEZEN EN GOEDGEKEURD 
 

Opgemaakt te …………………..……………………………… op datum ………….……………………………. 
 

Handtekening en stempel van de firma gevolgd door ‘gelezen en goedgekeurd’: 
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BIJGEVOEGDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXPOSANTEN 

 

Artikel 1: Organisatoren 

“BRUGES in CHOC” wordt ingericht door de vzw de Brugse Chocoladegilde. 
 

Artikel 2: Stuurgroep 

Voor de organisatie van “BRUGES in CHOC” wordt de Brugse Chocoladegilde de stuurgroep die ernaar 

zal streven dan “BRUGES in CHOC” voor 100% aan de wensen en de vragen van de exposanten en 

bezoekers beantwoordt. 
 

Artikel 3: Plaats, datum en openingstijden 

“BRUGES in CHOC” zal plaatsvinden in de Stadshallen – Belfort, Markt Brugge (België) en dit op 

zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 van 10u00 tot 18u00. 
 

Artikel 4: Doel 

Het doel van de beurs bestaat erin een geschikt platform te bieden voor informatieverschaffing aan de 

particuliere en professionele bezoeker. 
 

Artikel 5: Tentoongestelde producten en diensten 

“BRUGES in CHOC” zal uitsluitend producten en diensten aanbieden uit de sectoren die betrokken zijn 

bij de ontwikkeling, productie en verkoop van chocolade en zoetwaren. 
 

Artikel 6: aanvaarding en weigering exposanten 

“BRUGES in CHOC” houdt zich het recht voor om deelnemingsaanvragen te aanvaarden of te weigeren. 

Weigering is mogelijk zonder motivering. Tevens kan de organisator op elk ogenblik een aanvraag 

annuleren die hij eerder had aanvaard.  
 

Artikel 7: Inrichting – opbouw en ontruiming 

a. Inrichting modulestand:  

Iedereen mag vrij zijn stand inrichten zonder schade toe te brengen aan het gebouw. 

b. Opbouw en ontruiming: 

De data en uren voor opbouw en afbouw zullen nog meegedeeld worden.  
 

Artikel 8: Diensten 

Door deelname aan “BRUGES in CHOC” kunnen de exposanten enkel gebruik maken van de diensten 

van de beurs. 
 

Artikel 9: BTW 

Het BTW nummer van “BRUGES in CHOC” is BE0880.806.619.  

De BTW is niet in de vermelde prijzen in bovenstaand inschrijvingsformulier inbegrepen.  
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Artikel 10: Annuleren of uitstellen van de beurs 

Voor het geval dat “BRUGES in CHOC” beslist om de beurs niet te organiseren wegens om het even 

welke reden is aan de exposant enkel de terugbetaling van reeds betaalde voorschotten en facturen 

verschuldigd zonder dat de exposant aanspraak kan maken op enige vergoeding.  

In het geval van overmacht is de exposant niet gerechtigd tot terugbetaling van reeds betaalde 

voorschotten en facturen.  
 

Artikel 11: Algemene voorwaarden voor exposanten 

Voor alle gevallen die in deze bijgevoegde algemene voorwaarden niet voorkomen, verwijzen wij 

naar de algemene voorwaarden voor exposanten van “BRUGES in CHOC” 2017.  
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