Flanders Education
‘de onderwijsbeurs met oog voor de toekomst’

Beursreglement 2022
ORGANISATIE
.
1. Flanders Education 2022 wordt georganiseerd door VENCA vzw, Rubensstraat 44, 2300
Turnhout. Het ondernemingsnummer is 0898.978.578. E-mail: vencavzw@gmail.com
GSM: 0471/666969

PLAATS + TIJDSTIP
2. Flanders Education 2022 heeft plaats op zaterdag 15 oktober 2022 in het
gemeenschapscentrum DEN BOOMGAARD, Antwerpsesteenweg 43 te 2520 Broechem.
De beurs is geopend van 8.30 uur tot 15.00 uur.

STANDEN
3. De standen worden per unit van 2,5m x 2,5m (of een veelvoud hiervan) verhuurd.
4. A) Algemeen : De betaling moet gebeuren binnen de termijn aangegeven op de factuur. In de
inschrijvingsprijs is begrepen: 1 elektriciteitspunt op de stand + draadloos internet. Bijkomende
elektriciteitspunten zijn te voorzien door de standhouder. Standenbouw, wanden, tapijten, …
worden door de deelnemende firma zelf verzorgd.
B) Basispakket:
VENCA STANDARD = € 350 per unit
VENCA ECONOMY = € 1.700
Hierin zijn begrepen: 4 units + logo op TV-schermen + logo MEGA-projectie in de beurshal in
full color + logo met doorkliklink naar de bedrijfswebsite ( gedurende 1 jaar ) + logo op de
uitnodigingen + 1 maaltijd ‘warm buffet’.
VENCA BUSINESS = € 3.500
Hierin zijn begrepen: 8 units + logo op TV-schermen + logo MEGA-projectie in de beurshal in
full color + logo met doorkliklink naar de bedrijfswebsite( gedurende 1 jaar ) + logo op de
uitnodigingen + logo op promo-dragers aan 1000 scholen + 2 maaltijden ‘warm buffet’.

C) Optioneel: (niet voor VENCA ECONOMY + BUSINESS)
Logo op TV-schermen
logo MEGA-projectie in de beurshal in Full Color
logo met doorkliklink naar de bedrijfswebsite ( gedurende 1 jaar )

€ 100
€ 100
€ 250

5. Expositietafels (1,80 m x 0,80 m) kunnen gehuurd worden tegen betaling van € 20 per tafel.
Het gewenste aantal wordt vermeld op het inschrijvingsformulier. Op de dag zelf kunnen alleen
nog tafels worden verkregen voor zover de voorraad strekt en enkel tegen contante betaling.
6. De grondoppervlakte per stand is beperkt tot max. 62,5 m² (of 10 units).
7. De firma’s zijn strikt gehouden aan de hen toegemeten standen, oppervlakte en afmetingen.
8. De raad van bestuur van VENCA vzw beslist over de indeling en toewijzing van de standen.
9. Onderverhuring of afstand van de standplaats, geheel of gedeeltelijk, zelfs kosteloos, is voor
de deelnemende firma verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van
VENCA vzw.
10. Het digitaal inschrijvingsformulier, dat te vinden is op de website www.flanderseducation.be,
staat online tot en met 15 augustus 2022 of zolang er beursplaatsen vrij zijn. Na inschrijving
ontvangt u een bevestiging die u als bewijs van inschrijving dient te bewaren.
De firma geeft op het inschrijvingsformulier aan met welke goederen en/of diensten ze zal
deelnemen aan de beurs.
11. De toegewezen stand zal aan elke firma per mail meegedeeld worden door aanduiding op een
plattegrond.
12. VENCA vzw behoudt zich het recht de inschrijving van een deelnemende firma te weigeren
zonder verdere uitleg.
13. VENCA vzw behoudt zich het recht de ligging van een toegekende standplaats te wijzigen
zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding voor de deelnemende firma.

BETALING
14. Het verschuldigde bedrag dient, na ontvangst van de factuur, gestort te worden op de
bankrekening BE66 9795 7488 4043 en BIC-code ARSPBE22xxx van VENCA vzw, uiterlijk op
de vervaldag. Bij laattijdige betaling kan een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het
factuurbedrag met een minimum van € 25 worden aangerekend. Er worden geen creditnota’s
opgemaakt voor een - door de firma zelf - foutief opgegeven facturatie adres.
15. Elke firma die het verschuldigde bedrag niet gestort heeft, uiterlijk één week vóór de aanvang
van de beurs zal niet worden toegelaten op de beurs.

16. Annuleringsvoorwaarden:
17.1 Annulering door het bedrijf dient schriftelijk te gebeuren per aangetekend schrijven.
17.2 Bij ontvangst van de aangetekende annulering wordt een forfaitaire annuleringskost van €
80 aangerekend.
17.3 Bij annulering van de beursdeelname is het bedrijf aan VENCA vzw als annuleringskost
verschuldigd:
in de derde week voor de week van aanvang van de beurs: 45%,
in de tweede week voor de week van aanvang van de beurs: 65%,
in de week voorafgaand aan de beurs 100 % van het overeengekomen bedrag
tussen het bedrijf en VENCA vzw
17.4 De rubriek 17.3 komt te vervallen indien VENCA vzw de vrijgekomen
beursoppervlakte kan verhuren aan een standhouder op de reservelijst.
18.1 Bij annulering van de beurs door VENCA vzw kunnen de firma’s enkel en alleen het reeds
betaalde inschrijvingsgeld terugvorderen.
18.2 Bij annulering van de beurs omwille van externe factoren/omstandigheden ( = buiten de wil
van VENCA vzw om ) , hebben de bedrijven de keuze uit volgende 2 mogelijkheden:
- Terugvordering van het reeds gestorte bedrag min 10 % kosten
- Geen terugvordering vragen en dit bedrag laten doorzetten naar de volgende beursdag
zonder meer kost.

INGEBRUIKNEMING + ONTRUIMING VAN DE STANDEN
19. De opstelling van de standen door het personeel van de deelnemende firma of levering
van de goederen door een externe firma kan enkel de dag voorafgaand aan de beurs
tussen 12.00 uur en 19.30 uur of op zaterdagmorgen vanaf 7.00 uur. Een afgevaardigde
van de firma meldt zich -vooraleer te beginnen met lossen- bij aankomst bij de
verantwoordelijke van VENCA vzw. Alle standen moeten om 8.30 uur beursklaar zijn.
20. Elke deelnemende firma verbindt er zich toe om zijn stand permanent te voorzien van
gekwalificeerd personeel gedurende de openingsuren van de beurs.
21. Het invullen van het inschrijvingsformulier brengt de dubbele verplichting mee voor de

deelnemende firma om de stand te bezetten én deze geïnstalleerd te houden tot het
sluitingsuur van de beurs. Geen enkele stand mag voor het afsluiten van de beurs
afgebroken worden. Uit respect voor de namiddagbezoekers dienen de beurstijden
gerespecteerd te worden. De beurshal dient ten laatste om 18.00 uur volledig ontruimd te
zijn inclusief afval.
De firma van wie de stand om 15 uur nog volledig intact is ontvangt van de organisatoren
een unieke kortingscode die op het inschrijvingformulier voor de beurs van 2023 moet worden
ingevuld en enkel en alleen dan recht geeft op 4 % vermindering op het inschrijvingsgeld.
22. Standplaatsen die NIET ingenomen zijn op zaterdag om 8.30 uur kunnen door VENCA
vzw ingenomen worden.

23. Los- en laadzone. Mogen we met aandrang vragen om de los- en laadzone zo collegiaal
mogelijk te benutten. We vragen daarom dat u zo snel mogelijk de doorgang terug vrij
maakt, zodat iedereen even comfortabel kan laden en lossen.
24. Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet in de huurprijs inbegrepen. De
firma’s zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of ongevallen veroorzaakt door hun
personeel zowel tegenover de eigenaar als tegenover derden. We verzoeken de firma’s
een verzekering aan te gaan voor burgerlijke aansprakelijkheid. Zij kunnen VENCA vzw
niet verantwoordelijk stellen voor mogelijke ontvreemding of beschadiging van het
tentoongestelde materiaal. Wij adviseren een z.g. transport- verblijfsverzekering ter
bescherming van uw eigendommen af te sluiten.
25. Afvalbeleid. Elke standhouder verzorgt zijn stand en voorziet in een eigen afvalbeleid.
a. Opbouw. Na de opbouw op vrijdagavond is de stand afvalvrij en klaar om de beurs
aan te vatten.
b. Afbouw. Na de afloop van de beurs neemt elke standhouder zijn afval mee.

BEZOEKERS
26. De leermiddelenbeurs is vrij toegankelijk voor iedere onderwijsprofessional.

PUBLICITEIT
27. Er mogen geen voorwerpen of affiches op welke wijze dan ook aan muren, ramen of
plafonds bevestigd worden.
28. Elke firma moet op een duidelijk zichtbare wijze alle gangbare verkoopprijzen vermelden.
Deze vermelding is de ganse dag aanwezig.
29. In alle communicatie die de firma verzorgt over de leermiddelenbeurs gebruikt ze enkel en
alleen de terminologie ‘Flanders Education 2022’ als roepnaam voor de beurs.
30. Het is de firma’s toegelaten speciale aanbiedingen vooraf kenbaar te maken mits gebruik
van de volgende gegevens: ‘Aanbieding op Flanders Education 2022, de beurs met oog
voor de toekomst’ 15 oktober 2022 – Den Boomgaard in Ranst’.
31. Eventuele geschillen worden door de raad van bestuur van VENCA vzw na overleg met
de firma besproken. De beslissing van de raad van bestuur is bindend voor alle partijen.
32. De lijst van deelnemende firma’s zal op de website van VENCA vzw vermeld worden tot 3
maanden na de leermiddelenbeurs.
33. Elke firma moet zichzelf in orde stellen voor de regeling van de SABAM-rechten.

ALLERLEI
34. De voertaal op de beurs is het Nederlands.
35. Door deze inschrijving verklaart de firma zich akkoord met de bepalingen van het
algemene beursreglement 2022.

