Belgian ZNA Koishow 2021
18 en 19 september
MERELBEKE

INHOUD:
1. Algemene voorwaarden voor de standhouders
2. Inschrijvingsformulier voor de standhouders (bijlage I)
3. Formulier voor sponsoring (bijlage II)

CONTACTPERSONEN:
Organisatie en wedstrijdleiding:

•

Dirk De Witte
Brasschaatsebaan 21, 2970 Schilde
Tel.: +32 (0)3/384.26.66, Fax.: +32 (0)3/384.26.67
e-mail: dirk@belgiankoisociety.eu
•

Inschrijvingen en inlichtingen voor de sponsoren en standhouders:
Jos Vandermeulen
Kerkomsesteenweg 251, 3370 Boutersem
Tel: + 32 (0) 16/73.32.52, GSM: + 32 (0) 498/76.81.79
E-Mail: belkoisoc@gmail.com

1. Deelname
Deelname aan de Belgische ZNA Koishow, Vijver- en Tuindagen is mogelijk voor iedereen
die in het concept van de show past.
De toewijzing van de stand gebeurt op basis van het binnenkomen van de betaling.
Na betaling ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle nodige
showinformatie is te vinden op onze website httpst//www.belgiankoishow.be/.
De betaling dient te geschieden op het rekeningnummer van de Belgian Koi Society voor de
vermelde betaaldatum op de factuur.
De toewijzing van de stand geschiedt uitsluitend door de leden van het bestuur van de
Belgian Koi Society.
Het is uiteraard niet toegestaan de toegewezen standplaats door anderen, al dan niet tegen
betaling, te (laten) gebruiken, zulks op straffe van een verhoging van de huurprijs met 100%
met inachtneming van het artikel 3 bepaalde.
2. Weigering
Het bestuur van de Belgian Koi Society, alsmede alle door haar daartoe bevoegde personen,
heeft het recht om iemand zonder enige opgave van redenen de toegang tot het showterrein,
de tussenliggende weg van de parkeerplaats naar het showterrein evenals de deelname aan
de show, te weigeren.

3. Betalingen
Na ontvangst van de factuur dient de betaling van de inschrijfgelden binnen de acht dagen te
geschieden op bankrekening: 779-5988434-76 (IBAN BE91 779598843476
BIC
GKCCBEBB Boutersem) met vermelding van “Belgian ZNA Koi Show 2021 en uw
factuurnummer.”
Na ontvangst wordt dan de definitieve standplaats toegewezen door het bestuur van de
Belgian Koi Society.
Bij de inschrijving betaalt iedere standhouder 100 € borg voor het schoon en onbeschadigd
achterlaten van de standplaats.
Na afloop van de show wordt bij het schoon opleveren van de standplaats en het afmelden
bij de infobalie, de borg uiteraard direct terugbetaald.

4. Opzegging
Opzegging
kan
alleen
schriftelijk
en
aangetekend
gebeuren
aan
de
sponsorverantwoordelijke
van
de
Belgian
Koi
Society,
Jos
Vandermeulen,
Kerkomsesteenweg 251 te 3370 Boutersem en met duidelijke opgave van redenen
tenminste 8 weken voor de show. Hierna zal 50% van de reeds betaalde huurprijs worden
gerestitueerd. Wanneer er echter opzegging plaatsvindt na deze termijn, kan er geen
restitutie meer gebeuren.
Nog niet betaalde huurpenningen blijven aan de Belgian Koi Society verschuldigd, met
inachtneming van het artikel 3 bepaalde.

5. Opbouwen en afbreken
De standhouder is in de mogelijkheid om de stand op te bouwen en in te richten op vrijdag
17 september 2021 van 08.00u tot 19.00u. Om stipt 19.00u moet men het showterrein
verlaten.
In overleg met de Belgian Koi Society kan er eventueel ook al op donderdag 16 september
2021 opgebouwd worden.
Opruimen en afbreken van de stand is toegestaan op zondag 19 september 2021 tussen
18.30u en 20.00u en/of maandag 20 september 2021 van 08.00u tot 12.00u. Op materiaal
dat later nog ter plaatse is, wordt geen toezicht meer uitgeoefend door de BKS.
Tijdens de show zelf is het verboden om een stand af te breken of te ontruimen!
De stand dient opgebouwd te worden op de gehuurde oppervlakte. Het is verboden om
buiten deze oppervlakte tentoon te (laten) stellen dan wel te plaatsen zonder toestemming
van de Belgian Koi Society, of door haar daartoe bevoegde personen.
Het is uiteraard verboden om voor, tijdens en/of na de show water over het terrein te laten
stromen. Indien dit toch het geval is, zal de aan het terrein aangerichte schade, of schade
veroorzaakt aan verblijvende bezittingen van derden, op de standhouder verhaald worden.
Vanwege de beperkte ruimte zijn trailers en vrachtauto’s niet op het terrein toegestaan. Wij
vragen dan ook om zo vlug mogelijk te lossen en de voertuigen daarna van het terrein te
verwijderen.
De stand dient volledig leeg (dus zonder afval) en intact achtergelaten te worden.

6. Filters
Alle show- en verkoopbakken waarin zich levende vissen bevinden, dienen voorzien te zijn
van een degelijke filterinstallatie met voldoende capaciteit. De standhouder zorgt ervoor dat
de vissen die in de stands gehouden worden, hier niet uit kunnen springen. Bij afwezigheid

van de standhouder, zullen bij dit gebeuren, deze vissen onverwijld eigendom worden van de
Belgian Koi Society.
De gezondheidscommissie ziet toe op de kwaliteit van huisvesting en de gezondheid van de
ter verkoop aangeboden vissen. Indien deze commissie van mening is dat de verkoop
onverantwoord is, zal ze het bestuur adviseren de verkoop van de aangeboden vissen te
staken, waarna deze passende maatregelen zal nemen.

7. Overmacht en annuleren van de show
Wanneer buiten de wil van het bestuur van de Belgian Koi Society, zoals o.a. het overlijden
van één of meer hoofdpersonen, een dag van nationale rouw, natuurrampen of andere
gebeurtenissen,...,voorvalt, dan zal de Koi Show geheel geannuleerd moeten worden.
De Belgian Koi Society verbindt zich ertoe de reeds betaalde huurpenningen te restitueren,
onder aftrek van de door de Belgian Koi Society gemaakte kosten ten behoeve van de
deelnemer of deelneemster. De Belgian Koi Society is echter niet aansprakelijk voor de
kosten gemaakt door de standhouder ten behoeve van de show, c.q. gederfde inkomsten.

8. Horeca
Het is op de terreinen van de show niet toegelaten om drank en/of etenswaren te
exploiteren, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
Door nieuwe Europese wetgeving is het niet langer toegelaten om plastiek bekers,
messen en borden te gebruiken tijdens een evenement. Daarom is het verboden om
deze zaken te gebruiken tijdens onze Koishow. Wij vragen u dan ook met aandrang om
milieuvriendelijke materialen te gebruiken.

9. Voertuigen en parkeren
Enkel op de daartoe aangegeven route en/of aanwijzing van het bestuur van de Belgian Koi
Society is het toegestaan om met een (motor)voertuig te rijden.
Uiteraard is het verboden om voor de tenten te rijden of te parkeren. (Vracht)wagens,
aanhangwagens, motorfietsen en andere voertuigen moeten zaterdag 18 september 2021
uiterlijk voor 09.00u het showterrein verlaten en op de aangegeven parkeerplaats
geparkeerd worden.
Op zondag 19 september 2021 is het pas toegestaan om na 18.30u het terrein terug te
berijden en dit volgens de aanwijzing van de daartoe bevoegde personen. Nadere instructies
hierover worden tijdens de show gegeven.

10. Audio en video
Het is toegelaten om audio- en videomateriaal te gebruiken, mits er geen overlast wordt
veroorzaakt aan uw naaste standhouders.
Let ook op de wettelijke richtlijnen, opgelegd door SABAM. Dit moet door de standhouder
zelf geregeld worden met de bevoegde instanties.

11. Elektra
Voor elke stand is er een degelijke elektriciteitsvoorziening. Hierbij wordt aan de
standhouders gevraagd om enkel degelijke en goedgekeurde apparatuur op deze installatie
aan te sluiten. (Een verlengkabel van max. 25 meter is zelf te voorzien.) Per stand mag er
max. 1 kW op de installatie aangesloten worden.
Vanwege de hoge wattage is het niet toegestaan om zelf koffiezetapparatuur aan te sluiten.
Voor standhouders zal er koffie te verkrijgen zijn in de vrijwilligerstent.

12. Bewaking
Het showterrein zal bewaakt zijn vanaf donderdag 16 september 2021 -19.00u tot en met
maandag 20 september 2021- 09.00u en gedurende de sluitingsuren.
De door de Belgian Koi Society gemachtigde bewaking zal zich gedurende de gehele show
op het terrein bevinden en mag de toegang tot de stands niet ontzegd worden.
De bewaking is bevoegd al datgene te doen en/of na te laten wat zij nodig acht om de
veiligheid van de bezoekers en deelnemers te waarborgen. De aanwijzingen gegeven door
de bewakingsdienst dienen uiteraard onverwijld te worden opgevolgd.

13. Risico en Rechten
Het bestuur van de Belgian Koi Society en/of haar medewerkers is/zijn op geen enkele wijze
aansprakelijk voor schade en/of vermissing van welke aard dan ook ontstaan voor, tijdens of
na de show.
De standhouder alsmede hun medewerkers zijn aansprakelijk voor alle schade hoe ook
ontstaan in of door hun stand alsmede voor alle schade veroorzaakt met of door hun zaken,
door hun handelen, of door hun nalaten op of in de directe omgeving van het showterrein.
De Belgian Koi Society aanvaardt geen aansprakelijkheid en is gerechtigd schade

voortvloeiend uit aanspraken van derden dienaangaande direct te verhalen op de
standhouder en/of zijn medewerkers. Onder medewerkers wordt tevens verstaan diegenen
die als zodanig zijn aan te merken.
Het bestuur van de Belgian Koi Society, en/of haar medewerkers is/zijn op geen enkele wijze
aansprakelijk voor beschadigingen, ziektes en/of sterfgevallen bij Koi die aanwezig zijn op de
show of tijdens transport naar en van de show.
Het is de deelnemers niet toegestaan om reclame te maken en/of aankondigingen te doen
buiten de gehuurde ruimte of stand.
De deelnemers zijn verplicht om alle showdagen open te zijn voor het publiek.

14. Afwijkingen
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden Belgian ZNA Koi Show 2021 zijn slechts
mogelijk na schriftelijke toestemming van de organisator van de Belgian Koi Society.

15. Algemeen
Iedere standhouder wordt geacht de voorwaarden te kennen en in het bezit te zijn van deze
Algemene Voorwaarden.
Bij inschrijving gaat u dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

BIJLAGE I

Deelnemer / Afzender (in drukletters, a.u.b.)

Firma:................................................... Bedrijfsleider:...................................................
Adres:.……………………………………. Postcode/Plaats:.………………………………..
Land: …………………………………….. E-mailadres: .....................................................
Telefoon: …………………………………. Fax:...................................................................
GSM: ……………………………………………………………(verplicht voor noodgevallen)
BTW-nr:.............................................................................................................................
Producten: ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Volgende twee punten verplicht aan te duiden:
Water nodig op stand:
Ik breng mijn materiaal met een:

0 ja
0 grote vrachtwagen
0 bestelwagen

0 neen
0 lichte vrachtwagen
0 auto

Dit ondertekend formulier zo spoedig mogelijk terugsturen in een gefrankeerde omslag.
BETALING BINNEN 8 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE FACTUUR !!!
(Op facturen van de Belgian Koi Society VZW kan nooit een betalingskorting worden
ingehouden.)
Adres: Belgian Koi Society V.Z.W.
t.a.v. Jos Vandermeulen, Kerkomsesteenweg 251 te 3370 Boutersem
Omschrijving

Afmeting

Prijs/Eenheid
Niet-adverteerders

Stand(s)

4x5

700 €

Aantal

Wanneer tafels, stoelen en extra ruimte niet op voorhand besteld zijn, kan U hier geen
aanspraak meer op maken tijdens de show.
Datum en handtekening:

Subtotaal €
……………………
21% BTW € ……………………
Borg/stand € …………………...
Totaal €
.............................

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden van de Belgian ZNA
Koi Show 2021. Toewijzing, samenstelling en verdeling van de stands geschiedt door de
organisatie, rekening houdend met het transportmiddel. Dit ook om zoveel mogelijk variatie
Voor de bezoekers te bewerkstelligen. Voorkeuren kunnen opgegeven worden in volgorde
van inschrijving

BIJLAGE II
DEELNEMER / AFZENDER (drukletters a.u.b.)
Firma
Bedrijfsleider
Adres
Postcode/Plaats
Land
Telefoon
E-mailadres
Fax
BTW-nr
Producten
Graag dit formulier zo snel mogelijk ingevuld terug sturen per e-mail of per post
Adres: Jos Vandermeulen, Kerkomsesteenweg 251, 3370 Boutersem
e-mail adres: belkoisoc@gmail.com
Toewijzing in volgorde van ontvangst ter betaling.
Mogelijkheden
Prijs / eenheid
Programmaboekjes oplage 5.000 stuks full color A5
550,00 €
voorpagina
Programmaboekjes achterpagina
450,00 €
Programmaboekjes binnenomslagen (2 stuks)
350,00 €
Programmaboekjes hele pagina in boekje
250,00 €
Programmaboekjes halve pagina in boekje
150,00 €
Achterwand prijsuitreiking
2500,00 €
Koivoeding uitreiking prijzen en vrijwilligers
(ca. 100 zakken voer van 5 kg): dan achterwand
1000,00 € ipv 2500,00 €
prijsuitreiking. Uitsluitend mogelijk tezamen met affiche.
Vlaggen op de vier hoeken van de vatenring exclusief
200,00 €
productie, worden eigendom van de sponsoren, per vlag
Banner onder podium
1000,00 €
Logo op T-shirt
1000,00 €
Sponsoring overkapping helft wedstrijdvaten links
(50 x
500,00 €
60 cm) exclusief druk
Sponsoring overkapping helft wedstrijdvaten rechts (50 x
500,00 €
60 cm) exclusief druk
Sponsoring helft frontpanelen wedstrijdvaten
500,00 €
Sponsoring fotopanelen wedstrijdvaten
500,00 €
Reclametoren op het middenterrein:
300,00 €
banner 2.9mx1m, zelf aan te leveren
Affiches en flyers
1000,00 €
Subtotaal:
21% BTW
Totaal
Datum en handtekening
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de Algemene voorwaarden van de Belgian ZNA
Koi Show

