Standruimte huren: aanmelden - bestellen - betaling - annuleren.
Alle prijzen die genoemd worden in dit document zijn exclusief btw.

1. Aanmeldingsprocedure: Inschrijven en Deelnameborg:
1.1. Schrijf uw bedrijf eenvoudig en snel in via onze standhouderswebshop. Hier meld u uw bedrijf
eenvoudig aan en reserveert u uw locatie op de plattegrond door de borg voor uw vierkante
meters vloerruimte te betalen. De hoogte van de deelnameborg is afhankelijk van het aantal
vierkante meters standruimte die u wilt huren. Zie de tarieven bij 1.4. Controleer voor u de
bestelling afrond of de borg overeenkomt met de gewenste vierkante meters voor uw
standruimte. Uw aanmelding bevestigt u eenvoudig door direct na het afronden van uw
gegevens met Ideal de deelnameborg te betalen. Door dit vóór 28 februari te doen, kan u dit
een voordeel opleveren op het huren van de basis standruimte (met standbouw). Lees meer bij
punt 3.
1.2. Bakbeurs Taart en Trends werkt met een deelnameborg. Dit bedrag betaalt u om zeker te zijn
van uw deelname en uw locatie op de plattegrond. Daarnaast is dit meteen ook de borg voor het
correct opleveren van uw standruimte. Dit bedrag wordt onder bepaalde voorwaarden na
afloop van de beurs terugbetaald. Lees daarom goed de voorwaarden, om te weten hoe u de
borg terug kunt krijgen! Zie TT02 paragraaf 2.
1.3. Als u de bestelling in de webshop of het bestelformulier voor uw standruimte heeft ingestuurd,
maar binnen 7 dagen niet de borg heeft betaald via de standhouderswebshop, ontvangt u van
ons een factuur of betaallink voor de deelnameborg. Na ontvangst van uw betaling voor de
deelnameborg, wordt uw bestelling voor uw standruimte verder verwerkt en ontvangt u de
factuur voor uw standruimte.
1.4. Tarieven deelnameborg standruimtes
6 m2 tot 12 m2
€ 75,00
2
2
13 m tot 24 m
€ 150,00
Alle stand types groter dan 24 m2

€ 250,00

Op de deelnameborg is ook de btw van toepassing. Indien uw borg vervalt aan de organisatie of
gedeeltelijk ingehouden moet worden, dan is dit meestal ter compensatie van schade.
Bijvoorbeeld: onderdelen van de standbouw, het gebouw van de Jaarbeurs en/of verrekening
van facilitaire diensten. Over deze diensten moet de organisatie ook btw betalen.
(Schadebedragen die de borg overstijgen, worden afhankelijk van de aard en de ernst aan u
gefactureerd of direct opgeëist.)

2. Bestellen: via webshop of bestelformulier.
U kunt uw standruimte bestellen in onze standhouderswebshop. Kijk in de webshop goed naar
alle mogelijkheden voor uw standruimte en uw deelname aan de beurs. Voor het bestellen van
de standruimte in de webshop gebruikt u de betaaloptie op factuur. Als u het prettiger vindt,
kunt u het bestelformulier/prijsoverzicht ook gebruiken om uw standruimte te bestellen. Vult u
op dit formulier alle gegevens duidelijk leesbaar in, bestel uw standruimte en eventuele
bijbehorende zaken, onderteken het formulier en stuur het document per e-mail naar
ria@taartentrends.nl. Per post kan ook: Bakbeurs Taart en Trends |De Koop 40 | 3828RH
Hoogland.
Let op! De borg moet wel via de webshop geregeld worden en met Ideal direct betaald
worden.
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3. Voordeeltarief voor vroege inschrijvers en betalers!
3.1. Vroeg aanmelden en op tijd betalen levert u een voordeel op. Standhouders die voor 28
Februari 2018 de deelnameborg met aanbetaling in de webshop besteld én de factuur voor de
standruimte voor 1 juni volledige betaald hebben, huren de standruimte tegen het
voordeeltarief. Het voordeeltarief geldt alleen voor de huurprijs van de standruimte met basis
standbouw en/of de gehuurde (lege) vierkante meters t.b.v. eigen standbouw. Voor
stroomaansluitingen of aanverwante artikelen (extra tafels, stoelen, berging etc.) betaalt u de
standaardprijzen zoals vermeldt in de tariefkolom 2018 op het bestelformulier.
3.2. Let op! Is uw deelnameborg en de aanbetaling niet voor 28 Februari ontvangen, dan vervalt uw
voordeel en betaalt u het standaard tarief 2018. U ontvangt van de organisatie een nieuwe
factuur met het aangepaste bedrag.

4. Standaard tarief 2018.
Schrijft u in na 28 februari, dan betaalt u de borg gewoon met Ideal via de
standhouderswebshop en de standhuur volgens de betaaltermijn en voorwaarden zoals
vermeldt op de factuur. Voor uw standruimte en toebehoren gelden de standaard huurtarieven
voor 2018, zoals vermeld in het prijsoverzicht op het inschrijfformulier.
Het standaard tarief 2018 geldt in periode van 1 maart tot 1 september 2018. Voor
aanmeldingen na 1 september geldt een last minute toeslag van 5%. Bovendien kunt u na 1
september 2018 geen gebruik meer maken van onze volledige PR campagne zoals: social media,
gedrukte plattegrond, digitale beursboekje.

5. Administratieve verwerking deelname.
Zolang uw deelnameborg en aanbetaling niet zijn betaald, kan Bakbeurs Taart en Trends u niet
indelen op de plattegrond 2018. Bakbeurs Taart en Trends is gerechtigd uw order met
betrekking tot de deelnameborg aan te passen als de hoogte van de deelnameborg niet
overeenkomt met de afmetingen van de door u bestelde standruimte op het bestelformulier of
in de webshopbestelling. Worden er in een later stadium wijzigingen in uw afmetingen van uw
stand aangebracht, waardoor u in een hogere/lagere borg categorie valt, dan zal u hiervoor ook
een correctie ontvangen op de (aanvullende) factuur.
Na ontvangst van de deelnameborg en de aanbetaling, wordt uw bedrijfsnaam vermeld in de
standhouderslijst. Pas nadat u een banner met actieve link naar de website van Bakbeurs Taart
en Trends op uw eigen website heeft geplaatst, wordt uw bedrijf met een actieve link vermeld in
de standhouderslijst. U ontvangt de banner met URL per mail van ons.

6. Betaalvoorwaarden.
6.1. De deelnameborg dient direct bij de inschrijving in de standhouderswebshop met Ideal of de
aangeboden online betaalmethode te worden betaald. Heeft u geen borg besteld via de
webshop binnen 7 dagen nadat wij uw bestelformulier hebben ontvangen, dan zal de
organisatie de borg aan uw factuur toevoegen. De factuur dient betaald te worden binnen de
betaaltermijn zoals gesteld op de factuur. Dit is binnen 14 dagen na aanmelding in de periode
tot 1 juli 2018. Bij aanmelding na 1 juli dient de deelnameborg per factuur direct te worden
betaald. Om aanspraak te maken op het voordelige vroege beslisserstarief zorgt u dat u betaald
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vóór de beide betaaldeadlines zoals vermeld bij punt 3.1. Betaal dus op tijd om uw voordeel te
behouden!
6.2. Voor inschrijvingen en bestellingen die na 28 Februari 2018 gedaan zijn moet binnen 14 dagen
50 % van de standruimte aanbetaald zijn en de restant factuur voor de gehuurde standruimte en
eventuele toebehoren moet uiterlijk 1 augustus 2018 betaald zijn. Bij overschrijden van deze
betaaltermijn wordt 10 % van de totale som, inclusief btw, aan administratie/aanmaningskosten
in rekening gebracht. Is uw betaling, verhoogd met kosten, op 1 september 2018 (dit is 4 weken
voor aanvang van de beurs) niet voldaan, dan staat het de organisatie vrij om u uitsluiten van
deelname en uw standruimte aan een andere standhouder toekennen. De betalingsverplichting
blijft gehandhaafd. Zie ook de annuleringsvoorwaarden punt 8.2.3.
Alle betalingen dienen binnen de hier en op de factuur gestelde betaaltermijn te zijn voldaan om
deel te kunnen nemen, tenzij schriftelijk anders met u is overeengekomen door de organisatie.

7. Belangrijk bij uw aanmelding!
7.1. Zorg dat u uw bedrijfsgegevens volledig en correct invult in de webshop én op het
bestelformulier. Dit zijn uw factuurgegevens en de adresgegevens voor het toesturen van het
promotiepakket. Als het e-mailadres voor uw contactpersoon afwijkt van het mailadres waar de
factuur naartoe gemaild moet worden, dient u dit afwijkende mailadres duidelijk aan te geven in
het opmerkingen-vak.
Uw contactpersoon is verantwoordelijk voor de communicatie tussen uw bedrijf en Bakbeurs
Taart en Trends. Deze contactpersoon zorgt tevens voor de correcte afwikkeling van de betaling
door uw bedrijf. Als uw contactpersoon tussentijds wijzigt of uit dienst gaat, dan dient u de
organisatie direct de nieuwe contactgegevens aan te leveren. Stuur hiervoor een e-mail naar
ria@taartentrends.nl
7.2. Bij het bevestigen van uw inschrijving in de webshop en uw bestelling door het aanleveren van
het ingevulde bestelformulier, verklaart u namens het ingeschreven bedrijf ook alle
deelnamevoorwaarden (de documenten TT01 t/mTT05) gelezen te hebben, hiermee akkoord te
gaan en accepteert u dat deze voorwaarden bindend zijn.

8. Annuleringsvoorwaarden voor standhouders:
8.1. Een annulering door standhouder of workshopgever dient na telefonisch contact vooraf, via
telefoonnummer 06-41234171, altijd schriftelijk bevestigd te worden, per post* of per e-mail*.
Zodra u de bevestiging van de organisatie heeft, per post of via e-mail, dat Bakbeurs Taart en
Trends uw schriftelijke annulering heeft ontvangen, gaat de annuleringsregeling vermeldt in
punt 8.2. in werking.
In overleg met de organisatie mag u wel proberen om een vervanger te vinden voor de
standruimte. De gegevens van deze partij dient u z.s.m. door te geven aan de organisatie. U blijft
zelf verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling.
* Bakbeurs Taart en Trends kan geen rekening houden met zoekraken van poststukken of e-mail(s) die niet
aankomt (spam)
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8.2. In geval van annulering:
8.2.1.
Vóór 30 juni 2018

8.2.2.

Vóór 15 augustus 2018

8.2.3.

Vanaf 15 augustus 2018

Vervalt de borg en 50 % van de totale standhuur aan
Bakbeurs Taart en Trends.
Vervalt de borg en 75% van het totaal bedrag aan
Bakbeurs Taart en Trends. Als u de stand nog niet
volledig heeft betaald resteert de betaalverplichting. Als
u de factuur reeds volledig betaald heeft krijgt u 25% van
het totaalbedrag voor uw bestelde
stand/workshopruimte retour.
Vervalt de borg aan de organisatie en zal geen restitutie
van de standhuur meer plaatsvinden en de
betaalverplichting blijft gehandhaafd.

9. Annulering door de organisatie.
10. Als er op 1 maart 2018 niet voldoende inschrijvingen en sponsorgelden zijn verzameld om
het evenement te kunnen waarborgen, heeft Bakbeurs Taart en Trends het recht om het
evenement binnen 2 weken kosteloos te annuleren. Reeds overgemaakte borg voor uw
standruimte, sponsorgelden, advertentiekosten en/of kosten voor entreekaarten zullen worden
gerestitueerd binnen 2 weken na de annuleringsdatum.
9.2.1. Bij annulering na 1 maart 2018 door de organisatie van Bakbeurs Taart en Trends of door
de Jaarbeurs, is geen restitutie mogelijk als er sprake is van niet aan haar toerekenbare
omstandigheden zoals, maar niet alleen: overmacht door oorlog, oorlogsdreiging,
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinestoring, storingen in de
energielevering, bedrijfsstoring en overmacht van Bakbeurs Taart en Trends als zij door
toedoen van haar eigen leverancier(s) niet tot levering in staat wordt gesteld.
9.2.2. Mocht er een dwingende situatie ontstaan, zoals in 9.2.1. vermeldt maar niet beperkt
tot bovenstaande, waardoor de organisatie genoodzaakt is naar een andere locatie uit te
wijken op dezelfde datum, of de dezelfde ruimte/vervangende ruimte op een andere
datum toegewezen krijgt door de Jaarbeurs om zo de voortgang van het evenement te
waarborgen, dan kan dit niet ter discussie gesteld worden en is dit geen reden tot
restitutie.

Het bestuur van Bakbeurs Taart en Trends:
PR en marketing, coördinator facilitaire
diensten en aanspreekpunt zakelijke stand
verhuur

Administratie

Ria de Kleijn:
ria@taartentrends.nl
Tel: 06-41234171
Bereikbaar op ma t/m do tussen 11.00 uur en
17.00 uur.
Siska Klaver
administratie@taartentrends.nl
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