
2 - 4 NOVEMBER 

‘S-hertogenbosch
INSCHRIJVINGSFORMULIER 
PROMODORP 

Ondergetekende (firmanaam)  :

Vestigingsadres     : 

Postcode en plaatsnaam    :

Postbusnummer      :

Telefoon      :

E-mailadres firma     :

E-mailadres contactpersoon    :

Behandeld door dhr./mevr.*    :

BTW nr   :

Postcode en plaatsnaam  :

Website :

GSM-nummer  :

Functie    :

Standtoewijzing (niet invullen)
nummer:
locatie:
soort stand:
afmeting:
datum:

hierna te noemen deelnemer, verklaart onder de bepalingen, omschreven in de voor het evenement geldende ‘Deelnemingsvoorwaarden’ (z.o.z.), alsmede 
die van het daarbij behorende Algemeen Reglement, waarvan hij/zij een exemplaar heeft ontvangen (zie hiervoor www.ek-veldrijden.nl), waarvan hij/zij kennis 
heeft genomen en waarmee hij/zij uitdrukkelijk akkoord gaat, deel te nemen aan het Promodorp van het EK Veldrijden dat op vrijdag 2, zaterdag 3 en  
zondag 4 november 2018 in Autotron Rosmalen gehouden zal worden.

Het originele exemplaar volledig ingevuld en ondertekend vóór 2 oktober 2018 toesturen naar:   
Libéma Profcycling B.V., Postbus 142, 5240 AC Rosmalen (NL) of mailen naar profcycling@libema.nl.


#eurocross18

Hij/zij verklaart een standruimte te huren van:

Deelname is inclusief permanente toegangskaart(en) standbemanning en parkeerkaart(en) (aantal z.o.z.), firmanaamsvermelding op de  
programmaborden en op de website (van september t/m november 2018).

De deelnemer zal ook zelf zijn deelname aan het EK Promodorp promoten door het plaatsen van een banner op zijn website vanaf september en d.m.v  
social media. Bovenvermelde tarieven zijn exclusief BTW. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de organisatoren de deelnamekosten, vermeerderd met 
het bedrag aan verschuldigde BTW, berekenen. Voor buitenlandse deelnemers wordt conform regelgeving BTW niet berekend mits het BTW nummer van de 
deelnemer op dit formulier vermeld is. De betaling zan geschieden in één termijn en wel binnen 14 dagen na datering van de deelnamefactuur of zoveel eerder 
zodat vóór aanvang van de opbouwperiode van de expositie is betaald. De facturatie van de deelnamekosten vindt plaats vanaf 1 september 2018.

Plaats en datum:       Firmastempel en handtekening:

Getekend voor akkoord door dhr./mevr.*: 

* Doorhalen of aankruisen wat voor u van toepassing is

    Product(en)/dienst(en)               Merken(en)             Opmerking(en)

              Afwijkende firmanaam op de bezoekersplattegrond / website

Op de in te nemen standruimte zullen uitsluitend de volgende producten/diensten worden geëxposeerd:

A          Pagodetent 4 x 4 m (kleur wit) (buiten) inclusief houten vloer (1 x 1 m tegels) en 1x 220V à € 850,-
B           m² standruimte binnen of buiten à € 48,- per m²
C          Supplement elektra-aansluiting 3 KW à € 165,- 

        * Wenst huur van het standmeubilair pakket bestaande uit 1 statafel van (Ø 70cm), 1 tafel (150 x 90 x 75cm), 4 stoelen, allen in kleur wit à € 110,-

2, 3 EN 4 NOVEMBER

AUTOTRON ROSMALEN



Deelnemingsvoorwaarden Promodorp EK Veldrijden  

De bepalingen waaronder aan het Promodorp EK Veldrijden 2018  
(hierna te noemen: de expositie) kan worden deelgenomen, zijn vast-
gesteld in deze deelnemingsvoorwaarden, alsmede in het Algemeen 
Reglement voor deelneming aan, door of in samenwerking met Libéma 
Profcycling B.V. georganiseerde beurzen, tentoonstellingen en  
evenementen (hierna te noemen: Algemeen Reglement). 

ORGANISATIE
De expositie wordt georganiseerd door Líbéma Profcycling B.V. (hierna te 
noemen: de organisatoren) en is als zodanig ook de contractspartij voor 
de deelnemers. 

Correspondentie adres Libéma Profcycling B.V.,
Postbus 142, 5240 AC Rosmalen (NL). e-mail: profcycling@libema.nl
  
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verleent deelnemer bij 
voorbaat zijn medewerking aan een eventuele contractsoverneming  
tussen Libéma Profcycling B.V. en een aan Libéma gelieerde  
vennootschap en/of medeorganisator van de expositie. 

PLAATS EN TIJDSTIP
De expositie zal worden gehouden in Autotron Rosmalen, in de hal  
Autotron ExpoDome en op haar buitenterrein temidden van het EK  
parcours. Openingstijden: vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 november 
2018 van 08.30 – 17.30 uur. De organisatie behoudt zich voor indien 
noodzakelijk af te wijken van de geplande tijden. 

DOEL VAN HET PROMODORP
De expositie heeft als doel een collectieve manifestatie te zijn voor het 
promoten van de wielersport in het algemeen en specifieke produkten in 
het bijzonder. Met testparcoursen en vele andere activiteiten. Van BMX, 
MTB, wielrennen, trial, veldrijden, cross, trekking, trial tot het rijden met 
sportieve e-bikes. 

BEZOEKERS
De expositie is gericht op de consument; naast wielersporters ook op 
wielerfans. 

INZENDINGEN
Op de expositie mogen uitsluitend goederen en diensten worden  
tentoongesteld, respectievelijk gepresenteerd, die naar het inzicht van 
de organisatoren in overeenstemming zijn met het doel van de expositie 
zoals fietsen, accessoires, kleding, stallingsmiddelen, diefstalpreventie, 
vervoer, service & onderhoud zoals onderdelen en verbruiksartikelen, 
training, fitness en cardiologie, voeding, fietsvakanties, media,  
merchandising, fietsboeken, verzekeringen, GPS-systemen,  
wedstrijdbenodigdheden, foto- en filmapparatuur en verzorging.
Er kunnen producten/diensten in het kader van het hoofdthema van de 
expositie worden toegevoegd. Één en ander ter beoordeling van de  
organisatoren, die tevens het aantal stands bepalen waarin eenzelfde 
(soort) artikel kan worden tentoongesteld. 

DEELNEMERS
Deelneming aan de expositie is uitsluitend mogelijk voor:
1. Fabrikanten en door hen aangestelde importeurs
2. Dealers, speciaalzaken en groothandelaren
3. Dienstverleners zoals op het gebied van training, gezondheid, 
    vakanties, verzekeringen
4. Wielersportverenigingen
5. Aanbieders van verzamelaarsartikelen

STANDHUUR
De huurprijs voor standruimte, bedoeld in Artikel 5 van het Algemeen 
Reglement, bedraagt:
- € 48,- excl. BTW per m2 exclusief standbouw (alleen kale oppervlakte,  
  binnen (betonvloer) of buiten (bestrating))
- Plaatsen auto’s in overleg. Indien ingericht als verkoopruimte bedraagt 
  het tarief € 48,- excl. BTW per m2.
- Pagodetent 4 x 4 m, inclusief houten vloer en 1x 220V à € 850,- excl.   
  BTW.

INBEGREPEN IN HET DEELNAMETARIEF
Parkeerkaarten en permanente toegangskaarten voor deelnemers:  
Huur standruimte Aantal inbegrepen Aantal inbegrepen  
t/m 12 m2                1 parkeerkaart 2 deelnemerskaarten
13 t/m 24 m2 2 parkeerkaarten 3 deelnemerskaarten
25 t/m 36 m2 3 parkeerkaarten 4 deelnemerskaarten
37 t/m 48 m2 4 parkeerkaarten 5 deelnemerskaarten
vanaf 49 m2 5 parkeerkaarten 6 deelnemerskaarten     
Extra kaarten tegen betaling t.z.t. te bestellen.

SOORTEN STANDS BINNEN
- tussenstand, hieronder wordt begrepen een stand met één achterwand 
  en twéé zijwanden
- hoekstand, hieronder wordt begrepen een stand met één achterwand en 
  één zijwand
- kopstand, hieronder wordt begrepen een stand met alleen één achter
  wand 
- eilandstand, een door looppaden omringde stand, die ten behoeve van   
  de aantrekkelijkheid van de expositie een doorzichtig karakter dient te    
  hebben 

HOOGTE STANDBOUW BINNEN
De standaard bouwhoogte bedraagt 2,50 meter. Hogere standbouw dient 
minimaal één meter van de scheiding met naastgelegen stands verwij-
derd te blijven en mits schriftelijke toestemming van de organisatoren. 

STANDPLAATS BUITEN                                                                          
De ondergrond van de expositie buiten bestaat uit klinkers. Het is niet  
toegestaan eigen tenten met scheerlijnen vast te zetten i.v.m. de veilig-
heid van bezoekers. Deelnemers met een eigen tent dienen vooraf  
schriftelijke toestemming hiervoor van de organisatoren te hebben. Dit 
i.v.m. veiligheidseisen. Zij dienen z.s.m. doch uiterlijk een maand voor 
aanvang expositie een foto en specificaties m.b.t. bevestiging/verankering 
en tentdoek aan de organisatoren ter beschikking te stellen. Het  
verkrijgen van geen toestemming is geen reden van annulering van 
de deelname want er kan altijd een tent via de organisatoren worden 
gehuurd. Voor het plaatsen van auto’s is het verplicht dat er maatregelen 
tegen olielekkage worden genomen.  
 
OPBOUW/DEMONTAGE
Autotron Rosmalen is beschikbaar voor het opbouwen en inrichten van 
de standruimte op donderdag 1 november van 08.00 – 17.00 uur (buiten) 
en tot 22.00 uur binnen. Op vrijdag 2 november start het programma al 
om 08.30 uur en kan er derhalve en na toestemming voordien worden 
opgebouwd. Zeker op het buitenterrein zijn de mogelijkheden beperkt, tot 
de vroege uurtjes.  
Het verwijderen van de goederen en het demonteren van de eigen stands 
dient te geschieden op zondag 4 november a.s. vanaf 17.30 uur tot 23.00 
uur. Tijdens de opbouw en expositieperiode zijn geen auto’s toegestaan in 
de hallen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de  
organisatie.
 
TOEGANGSPRIJS
De basis-entreeprijs, bedoeld in Artikel 2 van het Algemeen Reglement, 
bedraagt € 15,- per persoon per keer. Er komt een passe-partout tarief 
voor 2 dagen. Tarief entreeticket is inclusief BTW.
 
BIJZONDERE BEPALINGEN
In afwijking van het bepaalde in Artikel 9 onder c van het Algemeen 
Reglement kunnen de organisatoren verkoop tegen contante betaling 
toestaan. Bij toestemming tot verkoop moet de deelnemer onder meer 
de wettelijke voorschriften voor overeenkomsten tussen handelaren en 
consumenten zoals opgenomen in Boek 6, Titel 5, Afdeling 2B in acht 
nemen, waaronder onder meer de informatieplicht voor de deelnemer 
en de bedenktermijn van 14 dagen met recht van ontbinding voor de 
consument. Indien naamsvermelding van met exposanten samenwer-
kende partijen in de standruimte wordt aangebracht dient deze van sterk 
ondergeschikt belang te zijn t.o.v. de eigen naams- en merkenpromotie.  
In de standruimte mogen slechts folders, brochures en ander  
reclamemateriaal van en over de deelnemer zelf beschikbaar zijn.
 
GEBRUIK WATER VOOR EXPOSITIEDOELEINDEN
Voor de bepalingen voor het gebruik van water voor expositiedoeleinden 
zie het Algemeen Reglement artikel 8 onder f. Eerst dient u toestemming 
aan te vragen voor het gebruik van water . U mag water alleen betrekken 
via een speciaal hiervoor aangeduid en bemonsterd tappunt. De controle 
op de maximum temperatuur van 20°C en het vullen geschiedt door de 
tentoonstellings accommodatie. De tarieven voor het leveren van water 
en controle zijn afhankelijk van het aantal benodigde m3 water. Indien de 
installatie c.q. het waterbassin tijdens de expositie i.v.m. te hoge  
temperatuur van het water moet worden leeggepompt en opnieuw gevuld 
met schoon en koud water worden extra kosten berekend.
 
INSCHRIJVING
De sluitingsdatum van de inschrijving is gesteld op1 oktober 2018 of 
zoveel eerder als het beperkt aantal plaatsen in de expositie gereser-
veerd is. Standruimte van vroegtijdige inschrijvingen kan optimaal worden 
ingedeeld.
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