44e Antwerp Classic Salon

Antwerp Expo

11-13 MAART/MARS 2022

een organisatie van/une organisation de SIHA SALONS AUTOMOBILES BV, p/a Azalealei 36 - B-2870 Merksem (B)

www.antwerpclassicsalon.be

INSCHRIJVING CLUB - INSCRIPTION CLUB

Contacten voor België, Nederland en Frankrijk 		
Philippe Bacquaert
Contacts pour la Belgique, les Pays-Bas et la France
Tel. +32 (0) 3 647 23 82 - GSM +32 (0) 475 82 41 33
						E-mail: bacquaert.expo@gmail.com
						
						Jean de Barsy
						
Tel. + 32(0) 475 61 37 26 - E-mail: debarsy.expo@gmail.com

Naam club/Nom club
Zetel/Siège

						Straat-nr./Rue-numéro				

Facturatieadres/Adresse de facturation					Straat-nr/Rue-numéro		

Postnr.-Plaats/CP-Lieu
Postnr.-Plaats/CP-Lieu

Telefoon/Téléphone								GSM
E-mailadres/Adresse E-mail							
BTW I.D. nr./no. TVA						
Standverantwoordelijke/Responsable pour le stand			

Bevestigt hierbij de deelname van de club aan het 44ste Antwerp Classic Salon en verklaart zich akkoord met de deelnamevoorwaarden van het Antwerp Classic Salon (zie achterzijde), de algemene verkoopsvoorwaarden van Siha Salons
Automobiles BVBA. en de technische voorschriften zoals bepaald door de eigenaar van Antwerp Expo.
Confirme la participation du club au 44ème Antwerp Classic Salon et reconnaisse son accord avec les conditions de participation de l’Antwerp Classic Salon (voir verso), les conditions de vente de Siha Salons Automobiles SPRL et les provisions
techniques prévues par l’exploitant de l’Antwerp Expo.

SERVICEVOORZIENINGEN/SERVICES
Stroomvoorziening op stand Electricité sur le stand (INCLUSIEF keuring/contrôle INCLUS)
1500 W			149 €
3000 W 		199 €
6000 W			269 €
10000 W			369 €
Geen stroomaansluiting/pas d'electricité

Stuur het volledige formulier - ingevuld en ondertekend voor 1 december 2021 terug naar
envoyez le formulaire complète - dûment complété et
signé - avant le 1 décembre 2021 à
Siha Salons Automobiles BV
p/a Azalealei 36, 2170 Merksem (B)
e-mail: bacquaert.expo@gmail.com

		

Alle vermelde prijzen zijn
								
		

excl. 21 % BTW/tous les prix mentionnés sont 21 % TVA excl.

								
Handtekening/signature
Plaats/Lieu
Datum/date
(*) het overbodige schrappen/biffer la mention inutile

Clubstempel/cachet du club

1

DEELNAMEVOORWAARDEN CLUBS
NAAM VAN DE ORGANISATIE

OP- EN AFBOUWTIJDEN

44ste Antwerp Classic Salon

SIHA Salons Automobiles BV
Maatschappelijke zetel: Jozef Nuytsstraat 1, B-2140 Antwerpen.
Correspondentieadres: Azalealei 36, B-2170 Merksem

PLAATS VAN DE BEURS

BETALINGSVOORWAARDEN

10

ANNULERING

11

BEWAKING EN REINIGING

12

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

13

MONDELINGE AFSPRAKEN

14

COMMERCIËLE RICHTLIJNEN

15

BEVOEGDE RECHTBANK EN PLAATS VAN AFHANDELING

16

ALGEMENE CONDITIES

17

2 PROMOTIE EN ORGANISATIE
3
4
5

7

8

De factuur voor door de organisator in rekening gebrachte servicebedragen moeten, zonder aftrek van betalingskorting, betaald worden uiterlijk
10 werkdagen voor de opening van het salon. Bij niet betaling op de
vooropgestelde dag, krijgt de organisator het recht om de reservatie te
annuleren en de stand opnieuw beschikbaar te stellen, zonder dat de
club enig verhaal kan doen gelden.
De club mag in geen geval de ter beschikking gestelde standruimte innemen voordat de rekening(en) volledig betaald werden.

Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, B-2020 Antwerpen

DATA EN OPENINGSUREN
Vrijdag		
Zaterdag		
Zondag		

11 maart 2022
12 maart 2022
13 maart 2022

van 14 tot 20 uur
van 9 tot 18 uur
van 9 tot 18 uur

STANDKOSTEN/SERVICEKOSTEN
Electriciteitsaansluitingen:
Type Omschrijving
club
A
B
C

6

9

Opbouw		
donderdag 10 maart 2022
van 8 tot 20 uur
		
vrijdag 11 maart 2022
van 8 tot 10 uur
		(geen aanvoer meer van auto's op vrijdag)
Afbouw		
zondag 13 maart 2022
van 18 tot 22 uur
		
maandag 14 maart 2022
van 8 tot 12 uur *
* onder voorbehoud van eventuele andere organisaties

2-polig max. 1500 W (1x16A) - 1 stopcontact
2-polig max. 3000 W (2 x 16A) - 2 stopcontacten
3-polig max. 6000 W (3 x 10A) - 6 stopcontacten
3-polig max. 10000 W (3 x 16A) - 6 stopcontacten

Prijs

149 €
199 €
269 €
369 €

Electriciteitsaansluitingen die na 14 februari 2022 besteld worden, worden dubbel aangerekend, dit vanwege planningswerkzaamheden en
moeilijkheid van aansluiting achteraf.
De installaties op de clubstanden dienen te voldoen aan de geldende
reglementering en zullen - indien zij niet voldoen - niet worden aangesloten of tijdelijk of definitief worden afgesloten.
Wanden: in de eventueel ter beschikking gestelde wanden mag in geen
geval geboord of genageld worden. Ook het aanbrengen van moeilijk
verwijderbare stickers dient vermeden worden. Eventuele beschadigingen aan deze wanden zullen door de bouwer hiervan aangerekend worden.
WIFI-aansluiting: er is gratis WIFI in Antwerp Expo.
BTW: alle vermelde tarieven, servicekosten enz., zijn exclusief BTW welke
door de organisator in rekening zal gebracht worden.
Eigen catering en tapinstallaties op de clubstanden: zijn enkel toegelaten na overleg met en na goedkeuring door de organisatie. Zij mogen
in geen geval concurrentie vormen voor de bestaande cateringbedrijven.
Zij mogen enkel gebruikt/uitgebaat worden tijdens de openingsuren van
het salon.
Randapparatuur: het eventueel gebruik op de stand van randapparatuur
in de vorm van rookkanonnen, lichteffecten, geluidsinstallaties en andere
apparatuur die eventueel storend kan werken voor de standhouders en
bezoekers, mag slechts geplaatst en gebruikt worden na overleg met en
na goedkeuring door de organisatie.
Algemeen rookverbod: in alle binnenruimten van Antwerp Expo geldt
ten allen tijde (zowel tijdens de opbouw, gedurende het salon als tijdens
de afbouw) een absoluut rookverbod bij toepassing van de Wet van 22
december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. Het algemeen rookverbod is ook noodzakelijk
uit brand- en verzekeringstechnisch oogpunt.
Honden: zijn enkel op de beurs toegelaten indien zij gedragen worden
door de begeleider. Uitzondering wordt gemaakt voor geleidehonden.

INSCHRIJVINGEN

De inschrijving gebeurt door de voorkant van dit formulier in te vullen en dit te ondertekenen. Zij kan teruggestuurd te worden: per post
naar het correspondentieadres van Siha Salons Automobiles, Azalealei
36 te B-2170 Merksem, per fax naar ++32 3 647 23 82 of per e-mail naar
bacquaert.expo@gmail.com.

SLUITINGSDATUM

De inschrijvingen moeten worden teruggestuurd vóór 1 december 2021.

OPBOUW/AFBOUW EN INRICHTING

De door de club op in het inschrijvingsformulier bestelde standaardoppervlakte wordt door de organisator ter beschikking gesteld en voorzien
van de gevraagde diensten. De club is verantwoordelijk voor de verdere
inrichting van zijn stand.
De club dient na afbouw de ter beschikking gestelde standplaats netjes
achter te laten. Alle tapijt, lijmresten, verpakkingsmaterialen enz. dienen
door toedoen van de club verwijderd en meegenomen te worden of
kunnen gedeponeerd worden in de door de organisatie ter beschikking
gestelde afvalcontainer. Enkel dubbelzijdige tape, die door de organisatie
ter beschikking wordt gesteld, mag gebruikt worden ter fixatie van tapijt.

Indien de club haar standplaats annuleert binnen een termijn van 14 dagen voor de opening van het Salon, ook als de club wegens overmacht
verhinderd is om aan het salon deel te nemen, is de organisator gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 350 €. In
uitzonderlijke gevallen kan - mits een gegronde reden - de organisator
bemiddelen om een overnemer van bewuste stand te zoeken.
De organisatie zorgt voor de algemene bewaking en de reiniging van de
hallen (foyer, gangen, enz.). Bewaking en reiniging van de standen is ten
laste van de club. Siha Salons Automobiles BVBA. kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor diefstal, beschadiging of vandalisme van of aan geëxposeerde voertuigen, producten of geldbedragen.
Verzekering van de te exposeren voertuigen of producten is ten laste van
de club. Waardevolle voorwerpen die gemakkelijk weg te nemen zijn,
dienen ‘s nachts achter slot bewaard te worden. Siha Salons Automobiles
BVBA. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor gebreken
aan het gebouw (bvb. waterinsijpeling). De organisatie heeft een verzekering afgesloten tegen wettelijke aansprakelijkheid. In deze verzekering
is de club begrepen, echter subsidiair tegenover zijn eigen verzekering
tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid dekt echter alleen schade aangebracht aan derden.
De bemanning van de clubstand is hierin niet begrepen. Verder dekt de
verzekering geen beursrestaurants, catering of speciale service, niet uitgevoerd door de organisatie. Alle verantwoordelijkheidsaanspraak dient
onmiddellijk aan de organisatie medegedeeld te worden.
Alle overeenkomsten, speciale toestemmingen en afspraken zijn pas
rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door de organisator.
Het is niet toegelaten om op de clubstand auto's of andere voertuigen
te koop aan te bieden. Bij overtreding hiervan zal aan de desbetreffende
club een forfaitair bedrag van 399 € per voertuig aangerekend worden.
Op de clubstanden mogen enkel artikelen en producten verkocht worden
die gerelateerd zijn aan de club of het merk dat men vertegenwoordigt.
Bevoegde rechtbank en plaats van afhandeling is Antwerpen. Eventuele
aanspraak of klacht tegen de organisatie dient binnen vier weken na
de sluitingsdatum van het salon, schriftelijk gemeld te worden. Na deze
datum vervalt iedere mogelijke vorm van klacht.
Op het hele beursterrein heeft de directie van Antwerp Expo het huisrecht. Er gelden tijdens het Antwerp Classic Salon bepaalde huisregels.
De organisatie kan zonder erkenning van enige schadevergoedingsaanspraak het evenement aflasten, verplaatsen of de duur en/of de openingstijden wijzigen. Bij volledig afgelasting wordt de reeds betaalde
standhuur terugbetaald. Bij een verplaatsing of inkorting geldt het bestaande contract voor het nieuwe tijdstip en -duur. De exposant heeft in
dit geval geen recht van annulering.
Antwerpen, oktober 2021 - SIHA Salons Automobiles BVBA.

