
Participation form/deelnameformulier 

 

 

 

 

 

 

HALAL EXPO EUROPE 2015 

HOGIAF & NBI INTERNATIONAL 

15 & 16 April 2015 – Beursgebouw Eindhoven, The Netherlands 
 

Company name 

Bedrijfsnaam 
 

Address 

Adres 
 

Postal Code 

Postcode 
 

City/Province 

Plaats 
 

Country 

Land 
 

Contact Person 

Contactpersoon 
 

Telephone 

Telefoon 
 Fax.  

Website  E-mail  

 

Import & Export code  
 

Custom Code 
 

Exhibits/ 

Produkten 
  

        Stand area/Standruimte 

 

Price € 150,--  per sqm/m² 

Size:          …..m x …..m   (minimum size 3m x 4m) 

Afmeting: …..m x …..m   (minimale afname 3m x 4m) 

 

The quoted price per square meter is exclusive of stand assembly, carpeting, lighting etc.   

De genoemde prijs per m² is exclusief standbouw, tapijt, verlichting etc.  

 

Size of Furnished Stand 

Including standwalls, frieze strips,  

carpet, lightning, electrical 

connection (3000 w) 

 

Standruimte incl. standbouw 

Bestaande uit standwanden, 

frieslijsten, tapijt, verlichting en 

stroom (3000 watt) 

 

Price €  200,-- per sqm/m² 

 

 

Size:            …..m x …..m   (minimum size 3m x 4m) 

 

Afmeting:   …..m x …..m   (minimale afname 3m x 4m) 

 

 

 

 

 

 

Service package/Service pakket: 

Table & 4 chairs, counter,  

documentation rack, palm, frieze 

strip writing (1 company name) 

and standcleaning. 

 

Tafel + 4 stoelen 

Balie, documentatierek, palm, 

frieslijstbelettering  

(1 naam) en standschoonmaak 

 

Price € 450,-- 

(  ) Yes, I would like to order …. (number) service package(s) 

(  ) Ja, ik wil graag …. (aantal) service pakket(ten) afnemen 

 

Frieze strip writing:  …………………………………………………………… 

Tekst frieslijst:          …………………………………………………………… 

 
All prices excl. 21% VAT/Alle prijzen excl. 21% BTW 

After registration you will receive all the information you need for your participation. On our website www.halalexpoeurope.com you will find additional 

information.  

Na inschrijving ontvangt u relevante informatie betreffende uw deelname.. Meer informatie op onze website ww.halalexpoeurope.com 

 

The undersigned hereby agrees to the participation terms and conditions and guarantees of halal.  

Ondergetekende, volgens bijgeleverde kopie-inschrijving Kamer van Koophandel tekenbevoegd, verklaart zich akkoord met de 

deelnamevoorwaarden en de garanties van halal.  

  

Name in print:             Date: 

Signature:                                                                     Corporate stamp: 

 

 

Please fax the original participation form to: 0031 40 2445533 or send it by mail to: 

NBI International, P.O. Box 769, 5600 AT, Eindhoven, The Netherlands 



 
 

 

Organisation/Organisatie: NBI International      Hogiaf  

   P.O. Box 769, 5600 AT     Tussenmeer 1-3B, 1068 EX Amsterdam 

   The Netherlands      The Netherlands 

   Tel: 0031 (0)40 246 3626         Tel: 0031 (0)88 166 0600    

   Fax: 0031 (0)40 244 5533 

   E-mail: info@nbiexpo.com     E-mail: info@hogiaf.nl 

   Web: www.halalexpoeurope.com    Web: www.halalexpoeurope.com 
       

      

Conditions/Algemene voorwaarden: 

 

ARTICLE 01.  The organisers retain at all time the right to change data and/or opening hours or even cancel the planned exhibition, due to circumstances caused beyond 

their control. In case of changed data/opening hours the assignment will remain. In case of cancellation the participation agreement will be terminated by 

law and the payment will be refunded. Participants can not claim any compensation for any damage suffered.  

ARTICLE 02. The organisers can determine in special cases, at their discretion, that an entry will not be accepted. In that case, pre-paid stand payment will be refunded.  

ARTICLE 03. Participants can not withdraw entries unilaterally.  

ARTICLE 04.  Payment will  take place after receiving an invoice stating the due date. The total amount must have been paid one month before opening of the event. If 

the outstanding accounts have not been paid prior to the first assembly day, participants will be refused entry. Nevertheless, participants will still be 

obliged to payment of the invoice.   

ARTICLE 05.  Each participant is liable for the damage caused to the organisers by his own doing, that of his personnel or agents or by his entries, and will further be 

bound to hold harmless and to indemnify the organisers against cost, damage or interests which third parties may claim from him on the ground of faults 

or negligence of himself, his personnel or his agents, or in connection with his entries.  

ARTICLE 06.  All present goods of the participant are and will be on account of and at risk of the participant. Every participant is obliged to conclude such insurances, in 

order to cover for possible damage and such, which can occur to the goods and other properties, among personal. This obligation obtains also personal 

accidents of the participant and/or for those who are staying for or are on behalf of him on the exposition. If the participant neglects this obligation, the 

organisers are in no way responsible. The participant declares in person by signing the registration form explicitly to agree with this.   

ARTICLE 07.  It is forbidden for the participant to sublease the rented stand space or a part of the stand space to third parties, who are or are not taking part in the 

exhibition. To change or to give away stand space is also not allowed. Only after submitting a written request, by approval of the organisation, an exemption 

can be given.  

ARTICLE 08. The participant has to adhere to the prescriptions of the Fire Brigade, which are valid in the location, and is obliged to equip the stand or have the stand 

equipped as such that the safety of the audience and the building and/or hall will be guaranteed. The participant indemnifies the organisers towards the 

owner of the building and/or hall, in which the exposition is being held, against compensation for any damage suffered, and furthermore towards every 

third party, due to the fact that the participant has neglected the announced obligation in this article.  

ARTICLE 09. The exposition- or advertising material of the participant may not be disturbing for other participants, this to judgement of the organisers. Advertising 

material can be distributed in the rented space only.  

ARTICLE 10. In case the participant is in default with the total clearance within the term specified, the organisers are authorized to remove and store all in, on or by the 

exposition building and territories present goods, materials and/or packaging of the participant, this and that on account of and at risk of the participant.  

ARTICLE 11.  By signing the participation form every participant is supposed to be familiar with the above-mentioned and to agree with the contents of it. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTIKEL 01. De organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden welke buiten hun toedoen zijn ontstaan, de/of 

openingstijden te wijzigen, dan wel de reeds vastgestelde beurs geen doorgang te laten vinden. Bij wijziging data en/of openingstijden blijft de 

overeenkomst van huur en verhuur overigens onverminderd van kracht. Bij annulering door de organisatoren, zullen de reeds betaalde deelnamegelden 

worden gerestitueerd. De deelnemer kan geen recht doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm deze dan ook mocht zijn geleden. 

ARTIKEL 02. De organisatoren kunnen in bijzondere gevallen te hunner beoordeling bepalen dat een inschrijving niet in behandeling zal worden genomen. In dit geval 

worden reeds betaalde deelnamegelden gerestitueerd. 

ARTIKEL 03. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de inschrijver worden ingetrokken. 

ARTIKEL 04. Betaling van de huursom dient als volgt te geschieden: De factuur dient uiterlijk één maand voor opening van de beurs te worden voldaan op aangegeven  

 bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling zal 1% rente per maand worden gevorderd, tevens komen alle bijkomende 

incassokosten  voor rekening van de inschrijver. Daarnaast kan de toegang tot de beurs worden ontzegd, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.  

ARTIKEL 05.  Iedere deelnemer is aansprakelijk voor de schade die door toedoen van hemzelf, zijn personeel of zijn lasthebbers dan wel door zijn inzendingen aan de 

organisatoren wordt toegebracht. Verder dient hij de organisatoren te vrijwaren en schadeloos te houden voor kosten, schade of interesten die derden van 

hem mochten vorderen op grond van toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel of zijn lasthebbers dan wel in verband met zijn inzendingen.  

ARTIKEL 06. Alle aanwezige goederen van de deelnemer zijn en blijven voor rekening en risico van de deelnemer. Iedere deelnemer is verplicht zodanige verzekeringen 

af te sluiten, teneinde eventuele schade en dergelijke die aan de goederen en andere eigendommen, waaronder te verstaan persoonlijke, kunnen 

overkomen, te dekken. Deze verplichting geldt tevens voor persoonlijke ongevallen van de deelnemer en/of van degene die voor of namens hem op de 

expositie verblijven. Mocht de deelnemer echter nalaten aan deze verplichting te voldoen, dan zijn organisatoren in geen enkel opzicht aansprakelijk te 

stellen en verklaart deelnemer in persoon uitdrukkelijk door ondertekening van het inschrijfformulier hiermee akkoord te gaan. 

ARTIKEL 07. Het is de deelnemer verboden de gehuurde standruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden, die al dan niet aan de beurs deelnemen. Ook 

ruilen of weggeven van standruimten is niet toegestaan. Alleen na indienen van een schriftelijk verzoek, ter goedkeuring bij de organisatoren, kan hieraan 

ontheffing worden verleend. 

ARTIKEL 08. De deelnemer dient zich te houden aan de in de locatie geldende brandweervoorschriften en is verplicht de stand zodanig in te richten of te laten inrichten 

dat de veiligheid van het publiek en het gebouw en/of hal in de meest ruime zin gewaarborgd is. De deelnemer vrijwaart de organisatoren tegenover de 

eigenaar van het gebouw en/of hal, waarin de expositie gehouden wordt en voorts tegenover iedere derde voor aanspraken op vergoeding van schade, 

geleden ten gevolge van het feit, dat de deelnemer de vermelde verplichting in dit artikel niet is nagekomen. 

ARTIKEL 09. De deelnemer mag met zijn expositie of reclamemateriaal niet hinderlijk zijn voor andere exposanten, dit ter beoordeling van de organisatoren. Alleen in 

de gehuurde ruimte mag reclamemateriaal worden uitgereikt. 

ARTIKEL 10. Indien de deelnemer in gebreke blijft met de algehele ontruiming binnen de gestelde termijn, zijn de organisatoren gerechtigd alle in, op of bij het 

tentoonstellingsgebouw en terreinen nog aanwezige goederen, materialen en/of emballage van de deelnemer te doen verwijderen en opslaan, een en 

ander voor rekening van en risico van de deelnemer. 

ARTIKEL 11. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt iedere deelnemer geacht bekend te zijn met de bovenstaande bepalingen en zich met de inhoud 

ervan akkoord te verklaren.                 


