
CINEY EXPO S.A.
3, Rue du Marché Couvert - 5590 Ciney (België)
BTW-nr. : BE0434.574.351
IBAN : BE55 0682 3298 6044 (GKCCBEBB)

Commercieel verantwoordelijke
Philippe LALOUX - +32 83 61 53 85 - philippe@cineyexpo.be
Administratief verantwoordelijke
Angélique MIELCZAREK - +32 83 21 33 94

AGRI-OCCASE 2020 - blz 1 van 5

1.1. Facturatiegegevens

Facturatienaam

BTW-nr.

Adres

Postnr./Plaats

1.2. Gegevens van de verantwoordelijke

Titel

Naam

Voorn.

Land

Gsm

Mevrouw Mijnheer

Toelatingsaanvraag

InternetsiteE-mail

1. Identificatie van de aanvrager

Vak voor de organisator

DATUM :  

NR. STAND : 

Telefoon

CX

EXT

MATERIAAL VOOR DE LANDBOUW - TUINBOUW - BURGERLIJKE BOUWKUNDE - ONDERDELEN - DOCUMENTATIE - MINIATUREN

2.1. Beschrijving van de tentoongestelde artikelen

2. Tentoongestelde artikelen

Materiaal voor de LandbouwThema(‘s)

Andere (preciseren)

Materiaal voor de Tuinbouw Onderdelen

Burgerlijke Bouwkunde

Miniature Modellen

Documentatie

TWEEDEHANDSSoort NIEUWE

NIEUWE EN TWEEDEHANDS MATERIAAL

21ste editie

Zaterdag 29/02 & Zondag 01/03/2020

      PLAATS «NAAKTE VLOER» - 2 DAGEN
      Binnen de hall Ciney Expo

→ Technische eigenschappen :
• Afmetingen : naar keuze (min. 9m2)
• Achterkant / Zijkanten : geen scheiding
• Vloer : beton
• Verlichting : algemene van de hall

€€ =m2 x 

→ Kortingsprijzen :
• van 9 tot 30 m2 :     12€/m2

• van 31 tot 149 m2 : 10€/m2

• + dan 149 m2 :           8€/m2

      PLAATS «NAAKTE VLOER» - 2 DAGEN
      Buiten, op Esplanade voor de hall Ciney Expo

→ Technische eigenschappen :
• Afmetingen : naar keuze (min. 9m2)
• Achterkant / Zijkanten : geen scheiding
• Vloer : tarmac
• Verlichting : daglicht

€

→ Kortingsprijzen :
• van 9 tot 100 m2 :  7€/m2

• + dan 100 m2 :        6€/m2

3.1. Plaats (zie inplantingsplan in bijlage)

3. Bestelling van de kandidaat Al de aangegeven prijzen zijn Excl. BTW

→ BINNEN DE HALL CINEY EXPO

→ ESPLANADE BUITEN, VOOR DE HALL CINEY EXPO

€ =m2 x 
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3.2. Uitrusting van de stand – materieel ter beschikking voor de 2 dagen (Excl. BTW)

€

Grote tafel
2m x 0,80m

x 12€ /tafel(s)

Grote beklede tafel
2m x 0,80m

x 22€ /tafel(s) b.

Kleine tafel
1,20m x 0,80m

x 12€ /tafel(s)

Kleine beklede tafel
1,20m x 0,80m

x 22€ /tafel(s) b.

Staantafel
H 112cm - Ø 85cm

tafel(s) x 20€

Beklede staantafel
H 112cm - Ø 85cm

tafel(s) b. x 30€

Hoge stoel - barkruk in
zwart leer

barkruk(ken) x 10€

Zwarte ‘bistrot’stoel

stoel(en) x 3€

Donkergrijs tapijt
(opst. Incl.)

m2 x 5€

Bordeauxrood tapijt
(opst. Incl.)

m2 x 5€

Spot 1000w (verbruik en 
opst. 8m hoog Incl.)

spot(s) x 75€

Luchterketting
(opst. Incl.)

ketting(en) x 60€

TOTAAL
gewenst materieel

Stand SLEUTEL OP DE DEUR 
(opst. Incl.)

m2 x 20€

• Afmetingen : naar keuze (min. 9m2)
• Achterkant / Zijkanten : melaminepaneelschotten

(lichtgrijs) met een fries aan de voorzijde van de stand
• Verlichting : 1 spot van 250w per 2m lang Incl.

m =m lang x

Versterkingsstang op 2,50m hoog

Zelfdragende rooster
H 250cm - l 125cm

rooster(s) x 20€

Enkelzijdige rooster
H 250cm - l 125cm

rooster(s) x 25€

Dubbelzijdige rooster
H 250cm - l 125cm

rooster(s) x 30€

verlengkabel van 20m nodig

Elektrische aansluiting
1000W Verbruik inclusief

x 1.000watt x 50€
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4. Voorkeuren

Voorkeur nr. 1

4.1. Gewenste plaats(en) volgens voorkeur

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)

5. Reclamematerieel

5.1. Drukwerk

pack(s) 20 flyers

Ik neem actief deel aan de promotie van de beurs en wens gratis te krijgen :

posters A4 posters A3

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

Het succes van de beurs hangt ook af van uw inzet om ze te promoten !

Geef gewenst aantal aan

3.3. Voucher «Win-Win»

NIEUW
Afhankelijk van het aantal gereserveerde m2 ontvangt u een bepaald aantal vouchers om in te wisselen aan de toe-
gangsbalies. Deze bieden gratis toegang bij de aankoop van een betaalde toegang.

• Plaats binnen de hall :   1 voucher per 2 m2 gereserveerd = 

• Plaats buiten (esplanade) :  1 voucher per 3 m2 gereserveerd = 

INFO : U ontvangt deze vouchers na bevestiging van uw reservering.

voucher

voucher

posters A2

• Pack van 10 toegangskaarten voor bezoekers (voor 1 persoon en 1 dag) pack(s) x 45€ = €

3.4. Toegangskaarten / uitnodigingen klanten (Excl. BTW)

• Toegangskaart voor bezoekers (voor 1 persoon en 1 dag) kaart(en) x 5€ = €
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OPGELET ! DE STAND WORDT SLECHTS TOE-
GEKEND NA VOLLEDIGE BETALING, TEN

LAATSTE OP 31 JANUARI 2020.

6. Samenvatting van mijn bestelling

+ BTW 21% = €

TOTAAL BETALEN = €

VERPLICHT voorschot 50% 
v.d. reservering = €

IBAN

BIC

BEGUNSTIGDE

MEDEDELING

7. Verklaring van de kandidaat-exposant

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

A G R I O C C A S

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

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)

a) Plaats(en)

b) Bijkomend materieel

 € excl. btw TOTAAL (Excl. BTW) = €

E

Wij hebben kennis genomen van de algemene voorwaarden van de beurs evenals het privacybeleid,
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 : philippe@cineyexpo.be of per post : CINEY EXPO SA - Rue du Marché Couvert, 3 - 5590 Ciney

c) Toegangskaarten (bezoekers)

 € excl. btw

 € excl. btw
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1. DEFINITIE
Dit reglement definieert als ‘exposant’ of ‘kandidaat-exposant’, de exposant 
zelf en de vennootschap waarvan de referenties staan op het toelatingsaan-
vraagformulier, 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 annu-
leren 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 organi-
sator 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 be-
drag. 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 per-
soonlijk, 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 reser-
veringsformulier betaald worden. De exposant kan alleen beschikken over 
zijn stand door betaling van alle aan hem geadresseerde facturen. Ter herin-
nering, 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 bedra-
gen (volgens het toelatingsaanvraagformulier en de eventuele bijkomende 
facturen) in hun totaliteit, en dit als schadeloosstelling wegens eenzijdige 
terugtrekking.

5. UUREGELING
Opbouwen :  toegang tot de stands : 
- Vrijdag 28 februari 2020 van 8u30 tot 20u 
- Zaterdag 29 februari 2020 van 10u tot 18u 
- Zondag 1ste maart 2020 vanaf 9u

Openstelling voor het publiek :   
- Zaterdag 29 februari 2020 van 10u tot 18u 
- Zondag 1ste maart 2020 van 10u tot 18u 

Afbreken :  toegang tot de stands : 
- Zondag 1ste maart  2020 van 18u tot 22u 
- Maandag 2 maart 2020 vanaf 8u. 

OPGELET, de zaal moet leeg zijn om 12:00 uur ‘s middags op maandag 
02/03/2020. Indien nodig kunt u de voertuigen echter tijdelijk tot 16.00 uur 
buiten de hal laten staan. 

6. PLAATSENPLAN
De organisator doet zoveel mogelijk zijn best om zoveel als mogelijk de spe-
cifieke 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 daa-
romtrent, 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 onmid-
dellijke 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 toe-
gekend 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 be-
dekken. Het is verboden om veiligheidsredenen de aangegeven markeringen 
op de vloer, die de stands begrenzen, te overschrijden. 

11. TOEGANG TOT DE SITE
De toegang tot binnenin het beursgebied is slechts toegelaten voor de ex-
posanten die beschikken over speciaal voor dit doel voorziene toegangscer-
tificaten (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.

12. BIJKOMEND MATERIEEL
In geval van elektrische aansluiting (door afname van 1000 W), moet de ex-
posant 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 stoelen die 
per stuk € 30,00 excl. BTW zullen gefactureerd wordentafels 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.

13. 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, ge-
vaar en kosten van de exposant. De organisator heeft geen enkele wettelijke 
formaliteit na te leven in deze.

14. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
Om evidente veiligheidsredenen is het verplicht de batterij van elk voertuig-
dat tijdens de gebeurtenis is tentoongesteld uit te sluiten. Het is ook verbo-
den de motoren tijdens de gebeurtenis te ontsteken. De organisator verze-
kert 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 ten-
toongestelde 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.. 

15. REGLEMENT
Door het opsturen van het ingevulde en ondertekende toelatingsaanvraag-
formulier, 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 uit-
voering van deze clausules.

16. PRIVACYBELEID
Ons privacybeleid is beschikbaar op www.cineyexpo.be

ALGEMENE VOORWAARDEN
AGRI-OCCASE (van 29/02 tot 01/03/2020)
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