ANTIEK - ART NOUVEAU - ART DECO – HEDENDAAGSE KUNST - BROCANTE & VERZAMELVOORWERPEN
69ste editie

Vak voor de organisator

INT

DATUM :

ESP

NR. STAND :

DEB

Toelatingsaanvraag

van vrijdag 20/07 tot zondag 22/07/2018 inbegrepen

De omkaderde velden in rood zijn verplicht in te vullen. Onvolledige formulieren worden niet behandeld, let
er dus goed op om de blz. 1 tot 5 volledig ingevuld terug te sturen. Eens uw aanvraag behandeld wordt
door onze ploeg, krijgt u zo snel als mogelijk een antwoord per e-mail.

1. Identiﬁcatie van de aanvrager
1.1. Facturatiegegevens

1.2. Gegevens van de verantwoordelijke

Facturatienaam

Titel

BTW-nr.

Naam

Adres

Voorn.

Postnr./Plaats

Functie

Land

Gsm

Alg. e-mail

Pers. e-mail

Telefoon

Internetsite

Mevrouw

Mijnheer

Page Facebook

1.3. Gegevens voor briefwisseling (indien verschillend van facturatie)
Naam

Postnr./Plaats

Adres

Land

2. Tentoongestelde artikelen
2.1. Beschrijving van de tentoongestelde artikelen
Thema(‘s)

Zilver- en edelsmid

Uurwerken

Decoratievoorw.

Ambacht (preciseren)

Etsen en oude papieren

Curiositeiten

Oud speelgoed

Sculpturen

Sacrale kunst, religie

Literatuur

Zetels

Aziatische kunst

Verlichting

Schilderijen, graﬁek

Juwelierswaren

Militair

Tapisserieën

Keramiek, porselein

Meubilair

Glaswerk, kristal

Collecties: (preciseren)
Andere: (preciseren)

In welke eeuw situeert
u uw koopwaar?
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3. Bestelling van de kandidaat

Al de aangegeven prijzen zijn BTW inbegrepen

3.1. Plaats (zie inplantingsplan in bijlage)
→ BINNEN DE HALL CINEY EXPO
PLAATS «NAAKTE VLOER» - 3 DAGEN
2,50m diepte

plaats van 6 m x 2,50 m x 225€ =

€

hoek(en) met hoofdgang* x 70€ =

€

→ Technische eigenschappen :
• Diepte : 2,5m / Voorkant : 6m
• Achterkant / Zijkanten : geen scheiding
• Vloer : bedekt met Bordeaux tapijt
• Verlichting : algemene van de hall

*alleen de plaatsen met de letter ‘F’

*

PLAATS «NAAKTE VLOER» - 3 DAGEN
3m diepte

meter(s) x 3 m (d) =

m2 x 15€ =

€

hoek(en) met hoofdgang* x 70€ =

€

* Minimum 5 m

→ Technische eigenschappen :
• Diepte : 3m / Voorkant : min 5m
• Achterkant / Zijkanten : geen scheiding
• Vloer : bedekt met Bordeaux tapijt
• Verlichting : algemene van de hall

*alleen de plaatsen met de letter ‘F’

PLAATS «NAAKTE VLOER» - 3 DAGEN
1m diepte

complement(en) 3 m langs de muur x 45€ =

€

→ Technische eigenschappen :
• Diepte : 1m / Voorkant : min 3m
• Achterkant : ﬂuwelen gordijnen (donkerblauw)
• Vloer : bedekt met Bordeaux tapijt
• Verlichting : algemene van de hall

→ ESPLANADE BUITEN, VOOR DE HALL CINEY EXPO
PLAATS IN EEN TENT MET EEN OPEN ZIJDE - 3 DAGEN

plaats x 250€ =

€

→ Technische eigenschappen :
• Diepte : 3m / Voorkant : 4 m (3 stands per tent MAX)
• Achterkant / Côtés : champagne zeil aan de achterkant
en uiteinden. Luifel 1,5 m vooraan
• Vloer : plankvloer

→ Belangrijke opmerking :
• Een bijkomende expositieruimte van 4 m x 2,5 m MAXIMUM
is toegelaten vóór de stand

PLAATS «NAAKTE VLOER» - 3 DAGEN

plaats x 190€ =

€

→ Technische eigenschappen :
• Afmetingen : 7,5m x 3m
• Vloer : tarmac

→ ‘DÉBALLAGE’ OP DE BUITEN PARKINGS (UITPAKKEN ‘ UITEINDE VAN DE CAMION’)
PLAATS «NAAKTE VLOER» VOOR DE ‘DÉBALLAGE’
3 DAGEN Buiten, op de parkings

plaats x 190€ =

€

→ Technische eigenschappen :
• Afmetingen :
• Vloer : beton

10m D x 5m l

19m D x 3,75m l

5m D x 10m l

5m D x 8m l

PLAATS «NAAKTE VLOER» VOOR DE ‘DÉBALLAGE’
1 DAG (VRIJDAG) Buiten, op de parkings

Aankruisen aub !

plaats x 190€ =

€

→ Technische eigenschappen :
• Afmetingen :
• Vloer : beton

10m D x 5m l

19m D x 3,75m l

5m D x 10m l

5m D x 8m l

Aankruisen aub !
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3.2. Uitrusting van de stand – materieel ter beschikking voor de 3 dagen (BTW inbegrepen)
Elektrische aansluiting
1000W Verbruik inclusief

Grote tafel

Grote beklede tafel

Kleine tafel

2m x 0,80m

2m x 0,80m

1,20m x 0,80m

verlengkabel van 20m nodig
ELEKTRICITEIT

x 1.000watt x 65€

tafel(s) x 20€

tafel(s) b. x 35€

Kleine beklede tafel

Staantafel

Beklede staantafel

1,20m x 0,80m

H 112cm - Ø 85cm

H 112cm - Ø 85cm

tafel(s) b. x 35€

tafel(s) x 20€

Zwarte ‘bistrot’stoel

stoel(en) x 4€

tafel(s) x 20€
Hoge stoel - barkruk in
zwart leer

tafel(s) b. x 35€

barkruk(ken) x 15€

Zelfdragende rooster

Enkelzijdige rooster

Dubbelzijdige rooster

H 250cm - l 125cm

H 250cm - l 125cm

H 250cm - l 125cm

rooster(s) x 20€

rooster(s) x 30€

rooster(s) x 30€

Melamine paneel 1m
(stand) opst. Incl. (per m)

Versterkende fries voor
stand opst. Incl. (per m)

Spot 250W voor stand

Stand SLEUTEL OP DE DEUR

Stand SLEUTEL OP DE DEUR

Stand SLEUTEL OP DE DEUR

meter(s) x 30€

meter(s) x 10€

opst. Incl., op de fries

spot(s) x 35€

spot(s) x 35€
Aluminium ophangstructuur (lengte 4m)

Luchterketting (-10kg)

Luchterketting (+10kg)

Luchterketting (+10kg)

opst. Incl.

opst. Incl.

met elektriciteit /opst. Incl.

ketting(en) x 25€

ketting(en) x 40€

Te bevestigen spot 300W

punt(en) x 55€

structure(n) x 100€

Totaal gewenst materieel =

€

3.4. Toegangskaarten / uitnodigingen klanten
Ik wens

uitnodigingskaart(en) voor mijn klanten en verbind mij ertoe enkel de uitnodigingen te betalen, die

aan de ingangsloketten getoond worden. (Facturering na het evenement)
5€/stuk BTW inbegr. op vrijdag en 4€/stuk BTW inbegr. op zaterdag en zondag.
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4. Voorkeuren
4.1. Gewenste plaats(en) volgens voorkeur
Voorkeur nr. 1

Voorkeur nr. 2

Voorkeur nr. 3

De toewijzing van de stand door de organisator gebeurt in functie van de ontvangstdatum van uw voorschot en
beschikbaarheid. Ze wordt slechts deﬁnitief na akkoord van de organisator en de volledige betaling van het totaal van
uw bestelling.

4.2. Eventuele opmerking(en)

4.3. Schets van de inplanting van de stand (meubilair, elektriciteit, aansluitpunten, ...)
Met dank om ons een inplantingsschets mee te delen over uw stand met verduidelijking over de plaats van de wanden, aansluitingspunten voor verlichting, meubilair, ...
Verduidelijk tevens of u van plan bent een persoonlijke achterwand te installeren op uw plaats, en zo ja, van welk
type.

5. Reclamematerieel

Het succes van de beurs hangt ook af van uw inzet om ze te promoten!
5.1. Drukwerk
Ik neem actief deel aan de promotie van de beurs en wens gratis te krijgen :
pack(s) de 20 ﬂyers

aﬃches A4

aﬃches A3

Geef gewenst aantal aan

5.2. Zichtbaarheid op het web / E-mails / Sociale media
Ik wens gratis het mediapack te krijgen, dat omvat :
→ de ondertekeningbanner, die het verzenden van mijn e-mails begeleidt
→ de affiche van de beurs in JPEG-formaat
→ de beschrijving van de beurs in PDF-formaat
→ de hyperlinks die mijn klanten naar de website en de facebookpagina van het evenement leiden
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6. Selectie
Alle toelatingsaanvragen voor de beurs worden ter goedkeuring aan het Selectiecomité voorgelegd. De criteria voor
de goedkeuring zijn :
1)
2)
3)
4)
5)

de beschikbaarheid van de verschillende expositieruimtes;
een goed inhoudelijk evenwicht van de beurs;
de overeenstemming tussen het thema van de beurs en de koopwaar/activiteit van de exposant;
de kwaliteit van de producten, merken en/of diensten die op de beurs voorgesteld worden;
de variëteit van de producten en/of diensten die voor de gehele beurs voorgesteld worden.

De afwijzing of aanvaarding van de kandidaat-exposant door het Selectiecomité zal via e-mail meegedeeld worden
door CINEY EXPO SA, ten laatste 15 dagen voor het begin van de beurs. Het Selectiecomité kan tevens, op elk moment, de terugtrekking eisen van elk geëxposeerd voorwerp, dat niet conform zou zijn met zijn eisen en eventueel de
toewijzing van de stand(s) annuleren.

7. Samenvatting van mijn bestelling
a) Plaats(en)

€ BTW incl.

TOTAAL BTW incl. =

b) Bijkomend materieel

€ BTW incl.

Voor de buitenlanders met int. BTW-nr.:
- 21% Belgische BTW niet van toep. (Art. 44 BTW)
- BTW van toep. voor afnemer van diensten (Art. 196 BTW)

€

OPGELET ! DE STAND WORDT SLECHTS TOEGEKEND NA VOLLEDIGE BETALING, TEN LAATSTE

TOTAAL BETALEN =

€

OP 27 JUNI 2018.
VERPLICHT voorschot 50%
v.d. reservering =

BEGUNSTIGDE
IBAN
BIC
MEDEDELING

C I N E Y

E X P O

€

S A

B E 5 5 0 6 8 2 3 2 9 8 6 0 4 4
G K C C B E B B
P U C E S

J U L I

F A C T U R A T I E N A A M

8. Verklaring van de kandidaat-exposant
Wij hebben kennis genomen van de algemene voorwaarden van de beurs, beschikbaar op www.cineyexpo.be
en aanwezig op de volgende bladzijde van dit formulier. Wij verklaren deze te aanvaarden in hun totaliteit, zonder enig voorbehoud, en verbinden ons er toe deze na te leven.
Te

op

Naam en voornaam v.d. verantw. :
Handtekening van de verantwoordelijke :

Bedrijfsstempel :

Zend ons uw aanvraag (alle bladzijden a.u.b.):
per e-mail: marie@cineyexpo.be of per post: CINEY EXPO SA - Rue du Marché Couvert, 3 - 5590 Ciney
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ALGEMENE VOORWAARDEN
CINEY PUCES & ANTIQUITÉS (van 20/07 tot 22/07/2018)
1. DEFINITIE
Dit reglement deﬁnieert als ‘exposant’ of ‘kandidaat-exposant’, de exposant
zelf en de vennootschap waarvan de referenties staan op het toelatingsaanvraagformulier, zijn werkgevers, werknemers of mandaathouders en door
‘organisator’, de vennootschap CINEY EXPO SA.
2. TOELATING
De stands worden verhuurd aan de betrokken bedrijven die een activiteit
hebben in overeenstemming met het thema van de beurs. De organisator
behoudt zich het recht om elke aanvraag tot deelneming te aanvaarden of
te weigeren. De organisator kan tevens op elk moment een aanvraag annuleren die voorheen was aanvaard.
De weigering of annulering van een deelnameaanvraag door de organisator
betekent geen schadeloosstelling en betekent enkel totale terugbetaling van
gestorte voorschotten.
3. RESERVERING
Elke reservering moet gebeuren via het inschrijvingsformulier dat de organisator verspreidt. Elke reservering houdt de betaling van het overeenkomstig
bedrag in binnen de vastgestelde termijn, op de wijze zoals beschreven op
het reserveringsformulier.
De stands worden mettertijd en in functie van de reserveringen toegekend.
De toekenning wordt slechts deﬁnitief na ontvangst van het resterend bedrag. Onder geen beding kan een kandidaat-exposant een speciﬁeke plaats
opeisen. De organisator kan, op elk moment, de inplanting en de toekenning
van de stands wijzigen. Hij moet echter de kandidaat-exposant per e-mail of
ten laatste de avond voor het evenement verwittigen. De reservering is persoonlijk, geen enkele wijziging van huurder of uitbater kan gebeuren zonder
de schriftelijke toestemming van de organisator.
4. BETALING
Elke reservering houdt de volledige betaling van het totale voorziene bedrag
ten laatste voor de datum die in het aanvraagformulier is opgenomen.
Een voorschot van 50 % wordt vereist bij de reservering om elke inschrijving
geldig te maken. Een bevestiging van de reservering, samen met de factuur,
zal naar de exposant opgestuurd worden, na ontvangst van het voorschot.
Het overblijvend bedrag zal ten laatste op de datum vermeld op het reserveringsformulier betaald worden. De exposant kan alleen beschikken over
zijn stand door betaling van alle aan hem geadresseerde facturen. Ter herinnering, bankcheques worden niet meer aanvaard, noch als voorschot, noch
als betaling.
De kandidaat-exposant of de exposant die zich wil terugtrekken, voor welk
motief dan ook, kan in geen geval rekenen op terugbetaling van het gestorte
voorschot. Elke terugtrekking binnen minder dan 30 kalenderdagen voor het
evenement betekent de facto de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen (volgens het toelatingsaanvraagformulier en de eventuele bijkomende
facturen) in hun totaliteit, en dit als schadeloosstelling wegens eenzijdige
terugtrekking.
5. UURREGELING
a. Vrijdag 20 juli: voor de organisatie van deze dag, wordt de juiste informatieve later meegedeeld.
b. Zaterdag 21 juli en zondag 22 juli: toegang tot de site vanaf 08.00, toegang tot de hall vanaf 09.00 stipt.
c. Wat betreft de openstelling voor het publiek, deze is voorzien om 10.00
elke dag (14.00 voor het uitpakken uit de camion). Naargelang de opkomst
van het publiek, kan de organisatie evenwel vroeger openen.
De exposanten moete. absoluut de expositiehall verlaten hebben voor 19.00
‘s vrijdags, 18.00 ‘s zaterdags en voor 23.00 ‘s zondags. Op dat moment
worden de deuren afgesloten en is de toegang verboden, voor welke reden
dan ook.
6. PLAATSENPLAN
De organisator doet zoveel mogelijk zijn best om zoveel als mogelijk de speciﬁeke plaatsaanvragen naargelang de reserveringen en hun aankomsttijd
te voldoen. In geen geval is de organisator verplicht een speciﬁeke stand
toe te kennen, ook niet omwille van een toekenning in een vorige editie van
de beurs.
7. PRODUCTEN EN DIENSTE
De exposanten worden ondersteld de rechten en de nodige toestemmingen
te bezitten om de tentoongestelde producten en diensten voor te stellen
op hun stand. De organisator treft geen enkele verantwoordelijkheid daaromtrent, zelfs bij oneerlijke concurrentie tussen exposanten of tegenover
derden.
8. UITGESLOTEN PRODUCTEN
Geen enkel toxisch of explosief of gevaarlijk product mag in de hall van de
beurs binnen gebracht worden. De organisator heeft het recht de onmiddellijke verwijdering te eisen van elk product/dienst zonder verband met het
thema van de beurs.

9. INRICHTING
De organisator heeft het recht alle materieel en/of meubilair te weigeren
waarvan de toestand en/of de voorstelling van aard zijn om het algemeen
imago van de beurs aan te tasten. Bovendien kan de organisator de stand
laten wegzetten of opbergen door zijn eigen diensten en op kosten van de
exposant, als deze niet volgens de algemene esthetische regels van de
beurs is opgezet.
10. AANWEZIGHEID OP DE STAND
De plaatsreservering binnenin de hall en in de tenten buiten is alleen toegekend voor een echte bewoning door de exposant en dit gedurende de
ganse beurs. De plaatsen moeten gedurende de ganse beurs, en dit tot aan
het voorziene sluitingsuur voor het publiek, voorzien zijn van een voldoende
aantal artikelen om de oppervlakte van de gereserveerde plaats(en) te bedekken.
Het is verboden om veiligheidsredenen de aangegeven markeringen op de
vloer, die de stands begrenzen, te overschrijden.
De aanwezigheid van de exposant, die deze plaats(en) gereserveerd heeft is
onontbeerlijk, op straﬀe van deﬁnitieve uitsluiting van de beurs.
11. TOEGANG TOT DE SITE
De toegang tot binnenin het beursgebied is slechts toegelaten voor de exposanten die beschikken over speciaal voor dit doel voorziene toegangscertiﬁcaten (tickets of armbanden), die hen uitsluitend toebedeeld zijn door de
organisator. Het doorgeven van deze certiﬁcaten aan een andere persoon is
strikt VERBODEN. Het zelfklevend etiket (geleverd door de organisator) dat
zal aangebracht worden op de schokbreker van het voertuig, betekent geen
enkel recht tot toegang; het is een eenvoudige aanduiding voor de service
parking. Het is strikt verboden de voertuigen langsheen de hall CINEY EXPO
te parkeren, dit om vrije toegang te verzekeren voor de brandweer in geval
van ongeval.
12. REINIGING
Voor de opening en na de sluiting van de beurs voor de bezoekers worden
de tapijten van de gangen gereinigd door de organisator. De exposanten
plaatsen elke avond, na het vertrek van de bezoekers, hun vuilzakken in de
gangen. De verwijdering gebeurt door de organisator. Het onderhoud van
de stand is ten laste van de exposant. Het kan ook door de organisator gebeuren mits betaling.
13. BIJKOMEND MATERIEEL
In geval van elektrische aansluiting (door afname van 1000 W), moet de exposant een verlengkabel van minimum 20 m meebrengen. Buiten moeten
de exposanten een voldoende lange verlengkabel voorzien om aan de hun
toegewezen verdeelkasten te geraken; geen enkele verlengkabel wordt door
de organisator geleverd. De gereserveerde tafels moeten terug gegeven
worden aan de afgevaardigde van de organisatie op de avond van de laatste
dag van de beurs voor 23.00, op straﬀe van facturering van de tafels aan de
prijs per stuk van € 100,00 excl. BTW. Hetzelfde voor de stoelen die per stuk
€ 30,00 excl. BTW zullen gefactureerd worden.
Behoudens schriftelijk akkoord van de organisator, wordt elke bestelling van
bijkomend materieel tijdens de week van het evenement gefactureerd aan
200% van de basisprijs.
14. AFBREKEN
Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, kan geen enkele
exposant beginnen met het afbreken, zelfs gedeeltelijk, van zijn stand voor
de dag en het uur aangegeven op de reserveringsbevestiging en dus ten
vroegste 5 minuten na de oﬃciële sluiting van de beurs.
Trouwens de plaatsen moeten leeg zijn en gereinigd op de voorziene dag.
Eens deze termijn voorbij, zal de organisator overgaan tot de evacuatie van
alle materieel of koopwaar en dit tot de plaats hersteld is en dit op risico, gevaar en kosten van de exposant. De organisator heeft geen enkele wettelijke
formaliteit na te leven in deze.
15. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
De organisator verzekert tegen brand, zowel voor eigen rekening als die van
de exposanten, het materieel van de stand (structuur) en het ter beschikking gesteld meubilair.
De organisator wijst elke aansprakelijkheid af, speciaal deze met betrekking
tot een fout of schade veroorzaakt door een lid van het personeel van de organiserende vennootschap, alsook elke schade of diefstal van het tentoongestelde materieel, voor welke reden dan ook.
Iedere exposant wordt verzocht een diefstal- en brandverzekering aan te
gaan om zijn materieel te dekken en vooral nodige voorzieningen te treﬀen
om elk waardevol voorwerp in veiligheid te brengen.
De exposant moet een clausule afstand van verhaal tegen de organisator en
de gebruikers van Ciney-Expo voorzien.
16. REGLEMENT
Door het opsturen van het ingevulde en ondertekende toelatingsaanvraagformulier, verbindt de ondertekenaar zich ertoe alle clausules, welke het ook
moge zijn in dit huidig reglement, na te leven. De organisator is de enige
die kan beoordelen welke maatregelen moeten getroﬀen worden bij de uitvoering van deze clausules.
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