Leveringsvoorwaarden Deelname Building Holland 2020
De bepalingen waaronder aan het vak evenement Building Holland (hierna te noemen: het evenement) kan worden
deelgenomen, zijn vastgelegd in deze Leveringsvoorwaarden Deelname Building Holland 2020 alsmede in de Algemene
Voorwaarden Easyfairs Netherlands B.V. (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden).
Organisatie
Het evenement wordt georganiseerd door Easyfairs Netherlands (hierna te noemen: ‘de Organisator’).
Het correspondentieadres is:

Easyfairs Netherlands B.V.
Franklinweg 2
4207 HZ, Gorinchem
T. +31 (0)183 - 680680
E: info@buildingholland.nl , Website: www.buildingholland.nl
Plaats en tijdstip
Het evenement vindt plaats van dinsdag 24 maart 2020 tot en met donderdag 26 maart 2020, van 10.00 tot 18.00 uur in hal
10, hal 11 & hal 12 van het Amsterdam RAI Convention Centre aan het Europaplein te Amsterdam.
Openingstijden
Het vak evenement is voor bezoekers geopend: dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 maart, van 10.00 tot 18.00 uur.
Voor partners en stand bemanning is de hal alle beursdagen geopend vanaf 8.30 uur tot en met 19.00 uur.
Opbouw & demontage
Partners kunnen hun stand op maandag 23 maart 2020 tussen 14.30 en 20.00 uur en op dinsdag 24 maart 08.30 – 09.30 uur
inrichten. De stand dient na afloop van het evenement op donderdag 26 maart, voor 20:00 uur ontruimd te zijn.
Deelnemers
Deelnemers kunnen o.a. zijn: aannemers, projectontwikkelaars, belegger, gemeenten, installateurs, fabrikanten, agenten,
importeurs, groothandels, exporteurs, uitgeverijen en overige dienstverleners, mits economisch actief op het gebied van
ontwikkeling, exploitatie en bouw van woning- en utiliteitsbouw. Eén en ander ter beoordeling van de Organisator. De
Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven
afleggen.
All-in pakketten
Partners kunnen alleen deelnemen middels één van de vier all-inclusive deelname pakketten:
Platina Partner, Gouden Partner, Zilveren Partner of Bronzen Partner. Alle pakketten zijn inclusief standhuur & standbouw
en eventueel aanvullende pakketten.
Expositieprogramma
Op de Expositie kunnen met name goederen en diensten worden tentoongesteld op het gebied van ontwikkeling en
realisatie van woning- en utiliteitsbouw. Eén en ander ter beoordeling van de Organisator, of een door de Organisator te
benoemen toelatingscommissie.
Demonstraties
Speciale activiteiten op stands, zoals bijvoorbeeld productpresentaties, optredens en shows, kunnen uitsluitend worden
toegestaan indien hiertoe schriftelijk, uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opbouw, toestemming is gevraagd aan en
schriftelijk is verkregen van de Organisator. Aan het verlenen van toestemming wordt onder andere de voorwaarde
verbonden dat de activiteit zodanig gesitueerd moet zijn dat de geïnteresseerde bezoekers niet in het gangpad staan.
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Platina Pakket

Het platina pakket biedt u naast een strategische toplocatie op de beursvloer ook een compleet hospitality pakket. Uw
gepersonaliseerde luxe stand presentatie is ingericht met een lounge of business meubilairpakket. Hier kunt u uw
opdrachtgevers in een ongedwongen sfeer informeren over uw innovatie. Daarnaast neemt u deel aan de Innovation
Boulevard, waar u de gelegenheid krijgt uw oplossing op een sokkel te presenteren.
Stand en toegangskaarten

All-in stand van 80m2 inclusief houten standbouw (met gepersonaliseerde visual van 6 x 5 meter (bxh)), 2x
pendelspots, elektra, verhoogde vloer, vloerbedekking, meubilair en afsluitbare bergruimte inclusief kapstok
(inclusief schoonmaak en prullenbak)

Keuze uit stand inrichting Business of Lounge

A-locatie op de beursvloer naar eigen keuze

Toon uw innovatieconcept, -product of -dienst in de Building Holland Innovatie Boulevard (2 sokkels)

Visitconnect App incl. 2 activatiecodes

Dagelijks toegang voor 8 exposanten (stand bemanning) inclusief 8 parkeerabonnementen

Aankondiging partner Building Holland middels online interview op www.buildingholland.nl

1 x per dag 20 min podiumspreektijd (in overleg)

Toegang voor toprelaties met unieke registratiecode en gratis garderobe

5 exclusieve VIP kaarten voor het Green Tie Gala

Word gastheer van een Innovatietafel, waarvoor u 10 VIP relaties kunt uitnodigen op uw stand (in overleg)

Logo programmaboekje Building Holland
Servicepakket
• Uploaden bedrijfsprofiel www.buildingholland.nl
• Naamsvermelding online deelnemerslijst
• Naamsvermelding op het dagprogramma met plattegrond
• Kick-off Building Holland
• Professionele begeleiding van het team
• Volledig verzorgt uitnodigingstraject
EasyGo Plus

€ 1.400,
Inhoud zie pagina 8
Duur van de overeenkomst:
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van drie jaar zijnde 3 edities Building Holland (2020, 2021 en 2022) en
loopt van 1 juni 2020 tot en met 1 juni 2022. Deze overeenkomst wordt na de contracttermijn niet automatisch verlengd.
Partijen zullen jaarlijks in een persoonlijk onderhoud het platina deelname pakket evalueren.
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Gouden Pakket

Het gouden pakket biedt u naast een zelfgekozen strategische toplocatie op de beursvloer. Uw gepersonaliseerde luxe stand
presentatie is ingericht met een lounge of business meubilairpakket. Hier kunt u uw opdrachtgevers in een ongedwongen
sfeer informeren over uw innovatie.
Stand en toegangskaarten
• All-in stand van 40m² inclusief houten standbouw (met gepersonaliseerde visual van 4,5 x 5 meter (bxh)), 3x pendelspot,
elektra, vloerbedekking, meubilair en afsluitbare bergruimte inclusief kapstok (inclusief schoonmaak en prullenbak)
• Keuze uit standinrichting Business of Lounge
• A-locatie op de beursvloer naar eigen keuze
• Toon uw innovatieconcept, innovatief product of dienst op de Building Holland Innovation Boulevard
• Visitconnect App incl. 2 activatiecodes
• 1 x 20 min. podiumspreektijd (in overleg)
• Word gastheer van een Innovatietafel, waarvoor u 10 VIP relaties kunt uitnodigen op uw stand (in overleg)
• Dagelijks toegang voor uw stand personeel, inclusief 2 parkeerabonnementen
• Toegang voor toprelaties met unieke registratiecode en gratis garderobe
• 1 exclusieve VIP kaart voor het Green Tie Gala
Servicepakket
• Uploaden bedrijfsprofiel www.buildingholland.nl
• Naamsvermelding online deelnemerslijst
• Naamsvermelding op het dagprogramma met plattegrond
• Kick-off Building Holland
• Professionele begeleiding van het team
• Volledig verzorgt uitnodigingstraject
EasyGo Plus

€ 1.400,
Inhoud zie pagina 8
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Zilveren pakket

Het zilveren pakket biedt uw deelname gemak, luxe en comfort. U bepaalt zelf uw strategische toplocatie op de
beursvloer en u neemt deel aan de Innovatie Boulevard, waar u de gelegenheid krijgt uw oplossing op een sokkel te
presenteren.
Stand en toegangskaarten
• All-in stand van 24m² inclusief houten standbouw (met gepersonaliseerde visual van 3,5 x 4 meter (bxh)), 2x pendelspot,
elektra, vloerbedekking, meubilair en afsluitbare bergruimte inclusief kapstok (inclusief schoonmaak en prullenbak)
• Keuze uit standinrichting Business of Lounge
• Toplocatie op de beursvloer naar keuze
• Toon uw innovatieconcept, innovatief product of dienst op de Building Holland Innovation Boulevard
• Visitconnect App incl. 2 activatiecodes
• 1 x 20 min. podium spreektijd (in overleg)
• Word gastheer van een Innovatietafel, waarvoor u 10 VIP relaties kunt uitnodigen op uw stand (in overleg)
• Dagelijks toegang voor uw stand personeel, inclusief 2 parkeerabonnementen
• Toegang voor toprelaties met unieke registratiecode en gratis garderobe
• 1 exclusieve VIP kaart voor het Green Tie Gala
Servicepakket
• Uploaden bedrijfsprofiel www.buildingholland.nl
• Naamsvermelding online deelnemerslijst
• Naamsvermelding op het dagprogramma met plattegrond
• Kick-off Building Holland
• Professionele begeleiding van het team
• Volledig verzorgt uitnodigingstraject
EasyGo Plus

€ 1.400,
Zie pagina 8
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Bronzen pakket

Het bronzen pakket biedt u alles om heel gericht en efficiënt uw potentiële opdrachtgever te ontmoeten. U krijgt een
perfecte stand locatie aangeboden inclusief business of lounge meubilair. Daarnaast ondersteunen wij u met de
communicatie voorafgaand aan het event.
Stand en toegangskaarten
• All-in stand van 12m² inclusief houten standbouw (met gepersonaliseerde visual van 2 x 3 meter (bxh)), pendelspot,
elektra, vloerbedekking, meubilair en kleine (niet afsluitbare) berging inclusief kapstok (inclusief schoonmaak en
prullenbak)
• Keuze uit standinrichting Business of Lounge
• Visitconnect App incl. 2 activatiecodes
• 1 x 20 min. podium spreektijd (in overleg)
• Dagelijks toegang voor uw stand bemanning, inclusief 2 parkeerabonnementen
• Toegang voor toprelaties met unieke registratiecode en gratis garderobe
• 1 exclusieve VIP kaart voor het Green Tie Gala

Servicepakket
• Uploaden bedrijfsprofiel www.buildingholland.nl
• Naamsvermelding online deelnemerslijst
• Naamsvermelding op het dagprogramma met plattegrond
• Kick-off Building Holland
• Professionele begeleiding van het team
• Volledig verzorgt uitnodigingstraject vanuit garantieplan
EasyGo Brons

€ 1.400,
Zie pagina 8

5

Leveringsvoorwaarden Deelname Building Holland 2020
Innovatie Boulevard

Sponsoring op aanvraag
On-line:







Logo in bezoekersmail inclusief URL
Logo in email inclusief URL
Advertorial in email of LinkedIn inclusief URL
Whitepaper in email of LinkedIn inclusief URL
Blog in email of LinkedIn inclusief URL
Banner op de website of LinkedIn inclusief URL

On-site:











Branding binnen entree traptreden
Flyeren binnen entree
Sokkel op Innovatie Boulevard
Netwerkborrels
Branding gangpaden doorloop hallen
Branding op toiletten
Branding gangpaden vloerstikkers
Branding podia logo op achterwand
Branding object buitenplaats entree C
Branding vlaggen buitenplaats entree C

Print:




Logo op hand out programmaboek
Advertentie achterzijde hand-out programmaboek
Advertentie beursmagazine
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De genoemde pakketten Platina, Goud, Zilver en Brons verzekeren u van een succesvolle deelname als partner van Building
Holland. Er gelden verschillende tarieven voor de partnerpakketten:


Re-book tarief 9 april 2020 t/m 19 april 2020: regulier tarief conform deelnamepakket Building Holland 2020
exclusief EasyGo Plus.



Regulier tarief 20 april 2019 t/m 22 maart 2020: conform deelnamepakket Building Holland 2020 exclusief EasyGo
Plus.

Standlocatie
De organisatie is te allen tijde bevoegd om de standlocatie of standnummer te wijzigen zonder enige vorm van compensatie
zoals restitutie op het deelnametarief.
BTW
De verschuldigde BTW dient steeds aan de Organisator te worden voldaan.
Factuurmomenten
Easyfairs Netherlands B.V. factureert ten laatste op de volgende momenten:
50% na inschrijving
50% vier maanden voor aanvang Building Holland
Betalingstermijnen
De betaling dient overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Voorwaarden te geschieden
Annulering en ontbinding
De partner kan zijn deelname slechts annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling:
•
Annulering van 365 tot 182 dagen (0,5 jaar) voor aanvang van de beurs: 50% van de deelnamekosten;
•
Annulering van 182 dagen voor, tot de dag van aanvang van de beurs: 100% van de deelnamekosten. Onder
“aanvang van de beurs” wordt verstaan de eerste opbouw dag van de beurs.
•
Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven.
Nederlands recht van toepassing
Op alle overeenkomsten en op overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Geschillen
Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze onverwijld en nooit later dan 30 dagen na het evenement in te dienen.
Nadien worden deze niet meer in behandeling genomen.
Accommodatie-regelement
Tijdens het exposeren op Building Holland 2020 is het Accommodatie-regelement van RAI Amsterdam van toepassing (link).
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EasyGo Plus
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