Beursbepalingen
De bepalingen waaronder aan de beurs "Renovatie" (hierna te noemen "de beurs") kan worden
deelgenomen, zijn onder andere vastgelegd in deze beursbepalingen. In zaken waarin deze
bepalingen en reglementen niet voorzien, beslist 54events of de door haar aangewezen
beursorganisatie.
Plaats en tijdstip
De beurs wordt gehouden in hal 6 in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch op dinsdag 17, woensdag
18, donderdag 19 mei 2022.
Openingstijden
De beurs is voor bezoekers op de drie dagen geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor exposanten
is de beurs toegankelijk van 08.00 uur tot 17.30 uur. Voor exposanten en genodigden is de
beursvloer op 17 mei langer toegankelijk in verband met de exposantenborrel.
Standbouw
De voorgeschreven hoogte van wanden en objecten in uw stand is 2,50 meter. Hoger bouwen dan
2,50 meter is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van 54events en uw buurstand(s).
Wanden hoger dan 2,50 meter dienen aan beide zijden netjes afgewerkt te zijn. Op de achterzijde
van uw wand(en) is het niet toegestaan uw logo te plaatsen tenzij u hiervoor schriftelijke
toestemming heeft van 54events en van uw buurstand(s). Voor alle stands, met uitzondering van de
all‐in stands die gebouwd worden door de beursorganisatie, dient een standbouw tekening ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan de beursorganisatie voor 22 april 2022. U vindt de
standbouwvoorschriften via de exposanten login op www.renovatiebeurs.nl. Na het indienen van uw
standbouwtekening verstrekt 54events u, indien nodig, de contactgegevens van uw buurstand(s).
Indien u een rij- of hoekstand heeft en gebruik maakt van all-in standbouw via de organisatie dient u
er rekening mee te houden geen hoge en zicht belemmerende objecten te plaatsen voor de half
hoge zijwanden.
Veiligheid
De brandweer‐ en veiligheidsvoorschriften worden gecontroleerd door de gemeentelijke brandweer
van ‘s-Hertogenbosch. Deelnemers wordt geadviseerd geen kostbaarheden in de stands achter te
laten. Deelnemers zijn verplicht om aanwijzingen van medewerkers van de Brabanthallen of namens
de Brabanthallen, de brandweer of de beursorganisatie onverwijld op te volgen.
Aanvoer goederen
Aanvoer van goederen kan geschieden met bestelwagens en personen auto's. De hal is te bereiken
via P1, u kunt dit terrein bereiken via poort G1. Hier kunt u zich aanmelden waarna u kunt laden en
lossen bij de hal. Na het laden en lossen zal u verzocht worden te parkeren op P1.
Parkeren standbouwers & exposanten
Tijdens de op‐ en afbouw zal P1 vrij toegankelijk te bereiken zijn via poort G1. Hier kunt u zich
aanmelden waarna u kunt laden en lossen bij de hal. Na het laden en lossen zal u verzocht worden te
parkeren op P1.
Tijdens de beurs kunt u op P1 parkeren. Kijk voor meer toelichting over het parkeren via de
exposanten login op www.renovatiebeurs.nl.
Toegang tot de Brabanthallen
Alle exposanten zijn verplicht om ten tijden van de beurs een exposantenbadge te dragen. Zonder
badge heeft u geen toegang tot de beursvloer op 17, 18 en 19 mei 2022. U kunt de exposantenbadge

aanvragen via de exposanten login op www.renovatiebeurs.nl en op dinsdag 17 mei 2022 vanaf
08.00 uur ophalen bij de balie in de centrale entree.
Opbouw
De opbouw van vrije standbouw start op vrijdag 13 mei 2022 van 10.00 – 22.00 uur. Ook op maandag
16 mei 2022 kunt u opbouwen van 08.00 – 19.00 uur. All‐in stands zijn beschikbaar voor de
deelnemers op maandag 16 mei 2022 van 12.00 uur tot 17.00 uur. Let er wel op dat er tot 14.00 uur
nog de laatste handelingen aan uw stand kunnen worden verricht door de standbouwer van de
organisatie. Eerder dan bovengenoemde tijden is de beursvloer niet geopend voor exposanten en/of
standbouwer. Let erop dat uw eventuele standbouwer hiervan op de hoogte is!
Afbouw
All‐in stands dienen op donderdag 19 mei 2022 om 20.00 uur veegschoon opgeleverd te zijn door de
deelnemers. Afvoer van afval van deelnemers geschiedt voor eigen rekening van deelnemers. Het
demonteren van vrije standbouw geschiedt op donderdag 19 mei 2022 van 17.00 uur tot 22.00 uur
en op vrijdag 20 mei 2022 van 09.00 – 17.00 uur. Let op dat verlenging van deze tijden niet mogelijk
is.
Faciliteiten en overige diensten
Indien u extra faciliteiten wenst ten aanzien van uw stand (elektriciteit, telecom, rigging, meubilair
etc.) of extra diensten (standschoonmaak etc.) kunt u dit bestellen via de exposanten login op
www.renovatiebeurs.nl. Uw bestellingen dienen vóór 22 april 2022 te zijn geplaatst bij de diverse
leveranciers. Bestellingen die na deze datum ontvangen worden kunnen niet worden gegarandeerd,
of daar geldt mogelijk een toeslag.
Elektriciteitverdeelkast en wateraansluitingen
Voor de verdeling van elektriciteit kan het nodig zijn dat er in een stand een verdeelkast moet
worden geplaatst. Voor het algemeen belang van de beurs dient de exposant dit te accepteren.
Uiteraard wordt deze verdeelkast, zo ver als mogelijk, netjes afgewerkt. Dit geldt ook voor een
eventuele wateraansluiting en afvoer.
Opslag van materialen
Er is geen mogelijkheid om buiten uw stand materialen op te slaan. Daarnaast is het ook niet
mogelijk om materialen elders in de locatie op te slaan. Ruimte voor externe opslag kan besteld
worden via de webshop van de Brabanthallen.
Demonstraties en geluidsversterking
Speciale activiteiten op stands zoals bijvoorbeeld productpresentaties, optredens en shows (in de
ruimste zin) en het gebruik van geluidsversterking kunnen uitsluitend worden toegestaan indien
hiertoe vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de beursorganisatie. Een aanvraag hiertoe
dient uiterlijk op 22 april 2022 te zijn ontvangen door de beursorganisatie. De beursorganisatie
behoudt zich te allen tijde het recht voor geluidsversterking en/of speciale activiteiten te (laten)
staken. Houdt u rekening met het maximum aantal decibel van ca. 70 dB.
Stand delen met derden
Het is niet toegestaan om met meerdere exposanten één stand te delen, of een andere partij dan
waarmee de overeenkomst is gesloten de standruimte te laten gebruiken, zonder voorafgaand
schriftelijke toestemming van de beursorganisatie. Als u merken of organisaties vertegenwoordigt
met personeel en/of producten waarvan u zelf geen fabrikant of directe voorraadhoudende
leverancier bent, dan wordt een bedrag van € 995,- per mede exposant in rekening gebracht.
Wij wijzen u er op dat wij bij signalering van overtreding van deze regels overgaan tot het sturen van
een factuur van € 995,‐ excl. BTW.

Flyeren, brochures, activiteiten buiten uw stand e.d.
Om een professionele uitstraling van onze beurs te waarborgen, is het neerleggen van materialen op
terrassen, tafels, balies en andere plaatsen buiten uw stand niet toegestaan. Een uitzondering geldt
voor die exposanten, die hiervoor een sponsorpakket hebben afgenomen.
Graag attenderen wij u erop dat het is toegestaan om tot maximaal 1 meter buiten uw stand te
flyeren, brochures uit te delen en/of andere activiteiten te ondernemen. Wij wijzen u er op dat wij bij
signalering van overtreding van deze regels overgaan tot het sturen van een factuur van € 495,‐ excl.
BTW per gebeurtenis.
De beursorganisatie is te allen tijde gerechtigd om bovenstaande rechten te matigen of in te trekken,
zonder opgave van redenen en zonder dat recht ontstaat op enige vergoeding.
Verbodsbepaling
Het is de deelnemer ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING van of namens de
organisator NIET toegestaan: Foto’s, fotografische opnamen, video opnamen, tekeningen of andere
afbeeldingen te maken van objecten anders dan in het geval van exposanten de eigen standruimte.
De organisator behoudt zich het recht om in en in de omgeving van de accommodatie foto’s, video’s,
fotografische opnamen, tekeningen of andere afbeeldingen te maken en deze te gebruiken voor
eigen doeleinden.
De organisator heeft het recht met betrekking tot de beurs de namen en/of beeldmerken van en/of
door deelnemers geëxposeerde goederen/producten als ook afbeeldingen van de op de beurs
gebouwde stands en objecten te gebruiken in publicaties e.d.
Uitwisseling van gegevens met derden
Met de bevestiging van uw deelname, stemt u ermee in dat 54events in het kader van de uitvoering
van haar diensten uw gegevens met derde partijen deelt. Kennis- en mediapartners bijvoorbeeld, en
partijen die betrokken zijn bij organisatie en uitvoering, zoals het bedrijf dat u uw toegangsbadge
verschaft en software leveranciers als Mailchimp (e-mailmarketing) en Sugar (CRM). Het is mogelijk
dat deze partijen zich buiten de EU bevinden en dat uw gegevens dus buiten de EU kunnen worden
opgeslagen. De verwerking door deze partijen valt onder de afspraken zoals vastgelegd in het ‘EU-VS
Privacy Shield’.
Aansprakelijkheid
54events, de organisator van Renovatie, is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van
goederen in de ruimste zin. Toegang tot de beurs en de daarbij behorende ruimtes geschiedt op
eigen risico. Tevens zijn zij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect geleden door exposanten,
(bezoekers, leveranciers of medewerkers van exposanten daarbij inbegrepen) ‐ gevolgschade,
letselschade en schade door diefstal of verlies, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen ‐
tenzij hen ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
Algemene Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van
54events B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onverkort van
toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u te allen tijde kosteloos bij de organisator
opvragen.

