
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DOR BV 
 
Artikel 1 - Definities 
In de Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de in 
dit artikel opgenomen betekenis, tenzij in een specifiek geval 
schriftelijk anders overeengekomen. 
1. DOR: de besloten vennootschap DOR BV als (mede-) 

organisator van een evenement, alsmede eventueel de 
(rechts)persoon in samenwerking waarmee het evenement 
wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers. 

2. Deelnemer: de natuurlijke of de rechtspersoon die als exposant 
met DOR een overeenkomst van deelname aan een 
evenement sluit. 

3. Mede-deelnemer: de natuurlijke of de rechtspersoon die als 
mede-exposant niet zelf een overeenkomst van deelname sluit 
met DOR, maar die binnen de standruimte van een deelnemer 
- voor risico van deelnemer - artikelen tentoon stelt of zich daar 
op andere wijze presenteert. 

4. Evenementaccommodatie: de ruimte waar het evenement 
plaatsvindt. 

5. Accommodatie verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die 
aan DOR de evenementaccommodatie verhuurt. 

6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden welke 
onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle 
inschrijfformulieren van DOR en overeenkomsten van 
deelname tussen DOR en deelnemer met betrekking tot 
deelname aan een evenement en eventuele aanvullende 
producten en diensten van DOR. Afwijking van de Algemene 
Voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk 
schriftelijk is bevestigd door DOR. De toepasselijkheid van 
eventuele door de deelnemer gehanteerde algemene 
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

7. Inschrijfformulier: het document waarmee de deelnemer, al dan 
niet digitaal, aangeeft te willen deelnemen aan een evenement 
en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan 
met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en 
akkoord te gaan met toepasselijkheid van het 
deelnemershandboek van het betreffende evenement en de 
specifieke voorwaarden van de evenementaccommodatie. 

8. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen DOR 
en deelnemer die ontstaat door de toezending van een 
deelnamebevestiging door DOR naar aanleiding van een door 
de deelnemer toegezonden ingevuld inschrijfformulier. In deze 
deelnamebevestiging zijn de essentialia (o.m. omvang van de 
standruimte, deelnamekosten, locatie) met betrekking tot de 
deelname aan het evenement opgenomen. 

9. Evenement: de beurs en/of het evenement ter zake waarvan 
de overeenkomst van deelname is gesloten. 

10. Artikelen: de artikelen die door de deelnemer op het 
evenement worden getoond en/of diensten die door hem 
worden geleverd. 

11. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de 
deelnemer ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, 
waarvan de locatie, omvang en type door DOR worden 
aangegeven. 

12. Deelnamekosten: alle door de deelnemer aan DOR 
verschuldigde kosten in verband met zijn evenementdeelname, 
waaronder kosten ter zake van de huur voor de standruimte, 
kosten voor aanvullende producten en diensten en alle overige 
kosten, voor zover van toepassing te vermeerderen met BTW. 

 
Artikel 2 - Overeenkomst van deelname 
1. De overeenkomst van deelname houdt in dat DOR, voor de 

periode van het betreffende evenement tegen betaling van de 
deelnamekosten, een standruimte ter beschikking stelt aan de 
deelnemer alsmede de overeengekomen aanvullende 
producten en diensten. 

2. Door de deelnemer op het inschrijfformulier aangegeven 
wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen en 
overige (van deze Algemene Voorwaarden en/of het 
deelnemershandboek van het betreffende evenement en/of de 
specifieke voorwaarden van de evenementaccommodatie) 
afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit 
van de overeenkomst van deelname, indien deze schriftelijk 
door DOR zijn bevestigd. 

3. Indien door DOR een termijn is vastgesteld voor het insturen 
van een document door de deelnemer, is de datum van 
ontvangst van het document door DOR bepalend. 

4. Na toezending van het door de deelnemer ingevulde 
inschrijfformulier kan de deelnemer zijn inschrijving slechts 
annuleren in één van de gevallen genoemd in artikelen 4, 5 lid 
6 en 8. 

5. De deelnemer is uitsluitend na schriftelijke instemming van 
DOR gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen. 

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de 
rechtsverhouding tussen DOR en de deelnemer. Tenzij anders 
bepaald kunnen derden, waaronder eventuele mede-
deelnemer(s), aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten 
ontlenen. 

 
Artikel 3 - Facturering en betaling 
 
1. Alle door DOR geoffreerde en/of gepubliceerde prijzen zijn 

exclusief BTW en worden voor zover van toepassing 
vermeerderd met BTW. 

2. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen na 
factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. 

3. Alle betalingen dienen zonder opschorting, korting of 
verrekening binnen de geldende betalingstermijn te 
geschieden. In geval van overschrijding van de betalingstermijn 
is deelnemer automatisch in verzuim en is deelnemer vanaf het 
verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente - als 
bedoeld in artikel 6:119a BW - aan DOR verschuldigd over de 
openstaande vordering. 

4. Indien deelnemer, na schriftelijke aanmaning daartoe, verzuimt 
de openstaande vordering te voldoen dan is DOR gerechtigd 
naast de wettelijke rente de gerechtelijke en/of 
buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 150,- 
euro (excl. BTW), bij deelnemer in rekening te brengen. 

5. Indien de deelnemer de deelnamekosten of enig ander aan 
DOR verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de 
opbouw van het evenement heeft voldaan is DOR gerechtigd, 
na schriftelijke of mondelinge aanzegging en/of 
ingebrekestelling, de deelnemer de toegang tot de (opbouw 
van) het evenement te ontzeggen en/of de overeenkomst van 
deelname met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval 
blijft de deelnemer gehouden de volledige deelnamekosten 
integraal aan DOR te voldoen. Deelnemer kan daarbij geen 
aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of 
geleden schade, in welke zin dan ook, ter zake van de 
ontzegging van de toegang tot het evenement en/of de 
beëindiging van de overeenkomst van deelname.  

6. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst van 
deelname voor deelnemer surséance van betaling of 
faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van 
deelname door het enkele intreden van één van vorenbedoelde 
aanvragen door DOR ontbonden worden en blijft de deelnemer 
de volledige deelnamekosten verschuldigd, te vermeerderen 
met eventueel verschuldigde rente en gerechtelijke en/of 
buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht 
van DOR tot het vorderen van een schadevergoeding. 

 
Artikel 4 - Annulering 
1. Een verzoek tot annulering van de overeenkomst van 

deelname door een deelnemer, dient per aangetekende post 
aan DOR verzonden te worden. 

2. DOR kan een verzoek tot annulering van de overeenkomst van 
deelname inwilligen, onder de voorwaarde dat de betrokken 
deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet ter hoogte van: 

- 25% van de deelnamekosten, bij annulering in de 
periode vanaf het aangaan van de overeenkomst van 
deelname tot 90 dagen voor de eerste opbouwdag van 
het evenement; 

- 50% van de deelnamekosten, bij annulering in de 
periode vanaf en inclusief de 90ste dag tot 60 dagen 
vóór de eerste opbouwdag van het evenement; 

- 75% van de deelnamekosten, bij annulering in de 
periode vanaf en inclusief de 60ste dag tot 30 dagen 
vóór de eerste opbouwdag van het evenement; 

- 100% van de deelnamekosten, bij annulering in de 
periode vanaf en inclusief de 30ste dag tot en met de 
eerste opbouwdag van het evenement, alsmede ingeval 
van no-show. 

 
Artikel 5 - Het evenement  
1. Tijdens het evenement kunnen uitsluitend producten en 

diensten worden belicht, die naar het inzicht van DOR in 
overeenstemming zijn met het doel van het evenement. Een en 
ander ter beoordeling van DOR, of een door DOR te benoemen 
toelatingscommissie. DOR behoudt zich te allen tijde het recht 
voor een inschrijfformulier en/of deelnemer(s) te weigeren, 
zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen. 

2. Tijdens het evenement dienen deze Algemene Voorwaarden, 
het deelnemershandboek van het betreffende evenement en 
de specifieke voorwaarden van de evenementaccommodatie - 
in de rangorde beschreven in artikel 10.2 - strikt in acht 
genomen te worden. 



 

 

3. DOR stelt de data vast waarop, en de 
evenementaccommodatie waarin, het evenement gehouden 
wordt alsmede de tijden voor opbouw, het houden van het 
evenement en de afbouw. 

4. De deelnemer heeft gedurende de overeengekomen periode 
recht op de standruimte zoals door DOR in de overeenkomst 
van deelname vastgesteld.  

5. DOR kan besluiten een evenement geen doorgang te laten 
vinden. 

6. DOR behoudt zich het recht voor om na een belangenafweging 
de vastgestelde tijden, data en/of evenementaccommodatie te 
wijzigen. In dat geval blijft de overeenkomst van deelname 
onverkort van kracht. 

7. DOR is te allen tijde vóór aanvang van het evenement 
gerechtigd de indeling van het evenement te herzien en daarbij 
de aan de deelnemer toegewezen standruimte te wijzigen of 
groepen te wijzigen of te hergroeperen. DOR spant zich er in 
een zodanig geval voor in de deelnemer een qua oppervlakte 
vergelijkbare standruimte aan te bieden. 

8. Indien DOR de deelnemer, na herindeling door DOR, geen 
vergelijkbare standruimte kan aanbieden conform lid 7 van dit 
artikel, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst van 
deelname kosteloos te annuleren binnen een termijn van 7 
dagen na het aanbod voor de alternatieve standruimte. 

9. De deelnemer kan in geen geval jegens DOR aanspraak 
maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden 
schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 5, 
6, 7 of 8 van dit artikel. 

10. De deelnemer is verplicht om de standruimte te ontruimen, in 
de oorspronkelijke staat terug te brengen en leeg en schoon ter 
beschikking te stellen op het door DOR daartoe vastgestelde 
tijdstip. 

11. Eventuele beschadigingen aan goederen van DOR en/of de 
accommodatie verhuurder komen voor rekening van de 
deelnemer. 

12. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden 
voor rekening en risico van de deelnemer verwijderd. 

 
Artikel 6 - Aanvullende producten en diensten 

Deze Algemene Voorwaarden, het deelnemershandboek van 
het betreffende evenement en de specifieke voorwaarden van 
de evenementaccommodatie - in de rangorde beschreven in 
artikel 10.2 - zijn van overeenkomstige toepassing op alle door 
of namens DOR geleverde aanvullende producten en diensten. 
Indien hiervoor derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders 
bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van 
toepassing. 

 
Artikel 7 - Vergunningen, ontheffingen en risico verzekeringen 
deelnemers 
1. De deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor het 

aanvragen van alle ter zake van zijn evenementdeelname 
eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen. 

2. De deelnemer is verplicht zelf de risico’s die samenhangen met 
deelname aan het evenement te inventariseren en desgewenst 
zelf zorg te dragen voor het adequaat verzekeren van 
materialen, medewerkers en ingeschakelde derden die door of 
namens deelnemer tijdens het evenement worden ingezet. De 
deelnemer dient zelf toezicht te houden op zijn/haar stand en 
de daarin aanwezige goederen. Aansprakelijkheid van DOR in 
verband met risico’s verwoord in lid 2 van dit artikel is 
uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van 
DOR. 

 
Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten 
1. DOR is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten 

gerelateerd aan het evenement waaronder tenminste begrepen 
de (merk)naam en logo(‘s) van het evenement en alle zaken 
die in het kader daarvan door DOR worden vervaardigd. 

2. DOR kan de deelnemer schriftelijk het recht verlenen de 
(merk)naam, logo(’s) van het  evenement te gebruiken voor 
promotionele doeleinden. De deelnemer is in dat geval 
gerechtigd deze merken, logo’s en/of afbeeldingen uitsluitend 
te gebruiken voor het doel waarvoor deze door DOR ter 
beschikking zijn gesteld. Het is de deelnemer uitdrukkelijk niet 
toegestaan de merken, logo’s en/of afbeeldingen voor andere 
doeleinden te gebruiken dan ter promotie van het betreffende 
evenement of deze op welke wijze dan ook te vervormen. 

3. Bij overtreding van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is de 
deelnemer verplicht op eerste verzoek van DOR het gebruik 
van het betreffende merk, logo of de afbeelding te staken. 

4. Indien deelnemer, mede-deelnemer of één van haar 
medewerkers of ingeschakelde personen toevallig op een foto 
en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in 

een DOR-publicatie en/of voor weergave op een internetsite 
van DOR, wordt diens instemming met het gebruik van de foto 
en/of video in de publicatie en/of op de internetsite vermoed - 
zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is - zonder 
dat daar een vergoeding tegenover staat. 

5. Indien door de deelnemer aan DOR kopij, tekeningen, 
ontwerpen, databestanden, films of informatiedragers, of welke 
zaken dan ook, worden verstrekt, dan draagt deelnemer er 
zorg voor dat hij het origineel daarvan onder zich houdt. De 
deelnemer garandeert DOR dat door verveelvoudiging of 
openbaarmaking (bv. ten behoeve van promotionele 
doeleinden, de website van DOR of een evenementcatalogus) 
van vorenbedoelde zaken van de deelnemer geen inbreuk 
wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden 
in de meest brede zin. De deelnemer vrijwaart DOR voor alle 
aanspraken van derden in dit verband. 

 
Artikel 9 - Aansprakelijkheid 
1. De deelnemer staat jegens DOR en de accommodatie 

verhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk 
voor de nakoming van de overeenkomst van deelname, deze 
Algemene Voorwaarden, het deelnemershandboek van het 
betreffende evenement en de specifieke voorwaarden van de 
evenementaccommodatie - in de rangorde beschreven in 
artikel 10.2.  

2. De deelnemer is gehouden schade samenhangend met 
overtreding van het hiervoor in lid 1 bepaalde te vergoeden aan 
DOR. De deelnemer vrijwaart DOR in dit verband voor 
aanspraken van derden, waaronder de accommodatie 
verhuurder uitdrukkelijk is begrepen. 

3. De deelnemer dient zich ter zake van zijn deelname aan het 
evenement adequaat te verzekeren, zoals nader bepaald in 
artikel 7. 

4. DOR is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of 
indirect geleden door de deelnemer, diens personeel of 
bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door 
diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – 
behoudens in geval DOR ter zake opzet of grove nalatigheid 
kan worden verweten. 

5. DOR is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden 
schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige 
verplichting die voortvloeit uit een tussen de deelnemer en een 
derde (waaronder de accommodatie verhuurder) gesloten 
overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband 
met de deelname aan het evenement door de deelnemer. 

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 4 en 5 is 
aansprakelijkheid van DOR in elk geval beperkt tot de van de 
deelnemer ontvangen deelnamekosten voor het betreffende 
evenement. Indien DOR in een specifiek geval een 
aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten dan is 
aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het door de 
verzekeraar uit te betalen bedrag te vermeerderen met het 
eigen risico. 

 
Artikel 10 - Toepasselijk recht, rangorde, wijziging en geschillen 
1. Op alle inschrijfformulieren en overeenkomsten van deelname 

is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Op alle inschrijfformulieren en overeenkomsten van deelname 

zijn de volgende documenten van toepassing in de relatie 
tussen DOR en de deelnemer, waarbij een document met een 
lager nummer voorrang heeft boven een document met een 
hoger nummer;  

1. het deelnemershandboek van het betreffende 
evenement 

2. deze Algemene Voorwaarden 
Daarnaast dient de deelnemer te allen tijde de specifieke 
voorwaarden van de evenementaccommodatie in acht te 
nemen. Deelnemer vrijwaart DOR voor aanspraken van 
derden, waaronder begrepen de accommodatie verhuurder, die 
verband houden met het niet in acht nemen van de specifieke 
voorwaarden van de evenementaccommodatie door de 
deelnemer en/of mede- deelnemers en/of derden ingeschakeld 
door de deelnemer. 

3. DOR behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden 
gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te 
wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de deelnemer 
schriftelijk mededeling worden gedaan. 

4. Alle geschillen die ontstaan tussen DOR en een deelnemer 
naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze 
Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar 
aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen in eerste 
aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem 
tenzij wettelijk anders is bepaald. 

 


