Evenement Voorwaarden edit ie voorjaar 2023
Deze Evenement Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan PLANTARIUM-GROEN-Direkt
voorjaar 2023 (het Evenement). Naast deze Evenement Voorwaarden gelden tevens de Algemene
Voorwaarden van Green Retail Events BV (GRE). Woorden in deze Evenement Voorwaarden met een
hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan gegeven in de Algemene Voorwaarden.
1. Organisatie
Het Evenement wordt georganiseerd door Green Retail Events (GRE). Het correspondentieadres is:
Green Retail Events BV, Engelandlaan 70-72, 2391 PN Hazerswoude-Dorp, of per e-mail:
info@plantariumgroendirekt.nl.
2. Plaats en tijdstip
Het Evenement wordt gehouden in de hallen op het terrein van GROEN-Direkt, gelegen op het
International Trade Centre in Hazerswoude/Boskoop, Noorwegenlaan 37, Hazerswoude-Dorp, van
dinsdag 7 februari t/m woensdag 8 februari 2023.
3. Openingstijden
Het Evenement is voor Bezoekers en/of genodigden geopend op dinsdag 7 en woensdag 8 februari
van 7.00-17.00 uur. Voor Deelnemers is de Accommodatie op Evenement dagen dagelijks geopend
van 1 uur vóór openingstijd tot 1 uur na sluitingstijd van het Evenement.
4. Opbouw & demontage
Voor het opbouwen en inrichten van premium (vrije) stands en het binnen brengen van goederen en
planten is de Accommodatie geopend op donderdag 3 en vrijdag 4 februari van 7.00-22.00 uur en op
zaterdag 5 februari van 7.00-16.00 uur. Maandag 6 februari is de Accommodatie uitsluitend geopend
voor het inrichten van de stands van 7.00-14.00 uur en dus niet voor het (met karren) binnen
brengen van goederen en planten. Het verwijderen van goederen, alsmede het demonteren van de
stands van het Evenement, dient te geschieden tussen woensdag 8 februari van 17.30-22.00 uur
en/of donderdag 9 februari van 8.00-22.00 uur.
Deelnemers die gebruik maken van basic en comfort standbouw kunnen goederen en planten binnen
brengen en hun stand inrichten op vrijdag 4 februari van 7.00-20.00 uur. Maandag 6 februari is de
Accommodatie uitsluitend geopend voor het inrichten van de stands van 7.00-14.00 uur en dus niet
voor het (met karren) binnen brengen van goederen en planten. Het verwijderen van goederen uit
deze stands dient te geschieden op woensdag 8 februari van 17.30 tot 22.00 uur. Het is niet
toegestaan materialen uit de stand te verwijderen reeds voordat met de afbouw is begonnen.
5. Toegangsprijs
De entreeprijs voor het Evenement bedraagt € 0,- per persoon per entree, incl. BTW. Het Evenement
is uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde vakbezoekers.
6. Expositieprogamma
Op het Evenement kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld die direct of
indirect gerelateerd zijn aan het professionele buitengroen. Het internationale expositie-programma
bestaat onder meer uit:
• Kwekers en handelaren
• Toeleveranciers van kwekerijen
• Hardware leveranciers aan bijv. tuincentra
• Leveranciers van uitgangsmateriaal en veredelaars
• Groene opleidingen
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•

Overige groen gelieerde Deelnemers

GRE behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, zonder daarover
verantwoording te hoeven afleggen.
7. Deelname tarieven
•
Deelnametarieven zijn per m2 en betreffen wandstands, dit zijn stands met één open zijde
gericht naar het gangpad.
o Basic
€
90,o Comfort groen
€ 115,o Comfort overig
€ 145,o Premium (vrij) groen
€ 137,50
o Premium (vrij) overig
€ 175,o Buitenpresentatie
€
65,• Inschrijvingen tot en met 15 oktober 2022 ontvangen € 10,- korting per m2
• Voor hoekstands geldt een opslag van 10% over het totale m2 tarief
• Voor kopstands geldt een opslag van 20% over het totale m2 tarief
• Voor alle Deelnemers is inschrijfgeld verplicht, dit is een vaste bijdrage voor catering, pr,
administratie en beursbeveiliging
• Het inschrijfgeld bestaat uit een vast bedrag van € 150,- per deelnemer en een variabele
bijdrage van € 7,- per m2
• Er geldt een vaste energiebijdrage van € 10,- per m2 (zie artikel 20, ‘stookfonds’)
• Voor extra deelnemersvermeldingen (co-exposanten) geldt per stand een vaste bijdrage van
€ 375,8. Inschrijving en aanvragen hoek- en kopstands
De inschrijving vindt plaats via de website van plantariumgroendirekt.nl. Bij de inschrijving kan
gekozen worden voor het gewenste standbouwconcept (basic, comfort of premium). Bij basic en
comfort kan er een verzoek voor een hoekstand gedaan worden. Bij premium (vrije standbouw) kan
een verzoek tot een hoek- of kopstand gedaan worden. De organisatie kan niet garanderen dat deze
stands ook beschikbaar zijn.
9. Bestellen additionele zaken via de ‘webshop’
Een aantal zaken zoals een stroomaansluiting, verlichting, etc. kunnen in een later stadium via het
deel van de website dat ‘webshop’ heet, door de Deelnemers besteld worden. Zodra de ‘webshop’
geopend is, zullen de Deelnemers hiervan op de hoogte worden gesteld.
10. Sluitingsdatum inschrijving en standtoewijzing
Vanaf 16 oktober 2022 wordt met de dan bekende Deelnemers de beursplattegrond samengesteld. Er
zal daarbij zo veel mogelijk rekening worden gehouden met het moment van inschrijving, de
opgegeven wensen en voorkeuren voor standtypes (hoek- en kopstands) en eventuele andere zaken,
garanties kunnen daarbij echter niet worden gegeven. De Deelnemers worden in de periode
daaropvolgend geïnformeerd over de locatie en bijzonderheden van hun stand (standtoewijzing). Het
streven is om uiterlijk 1 november de standtoewijzing gereed te hebben. Inschrijvingen die na 1
november 2022 gedaan worden, worden in één keer toegewezen vanaf de dan vastgestelde
plattegrond.
11. Basic Standbouw
Dit is een eenvoudig standbouw pakket dat uitsluitend bestemd is voor ‘groene’ exposanten, die hun
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planten presenteren op CC karren. De stand bevat geen zij- en achterwanden, maar twee open
hoekelementen van 100x100x250 cm hoog. Er is een vaste stand diepte van 3 meter, een minimale
frontbreedte van 3 meter en een maximale frontbreedte van 12 meter. De kleinste standmaat is
derhalve 9m2 (3x3) en de grootste 36m2 (12x3). Iedere stand heeft een wit bord met
naamsvermelding, standnummer en het PLANTARIUM|GROEN-Direkt logo op één van de
hoekelementen. Iedere stand krijgt een statafel met 2 krukken, er is geen mogelijkheid tot het leggen
van vloerbedekking. Er mag maximaal 1 rolbanner in de stand geplaatst worden en er mag geen
achtergrond met doeken en/of banners of anderszins gemaakt worden. Er kan, tegen een meerprijs,
een verzoek om een hoekstand worden gedaan.
12. Comfort Standbouw
Het Comfort standbouw pakket is voor alle Deelnemers toegankelijk. Deze stands zijn voorzien van
achterwanden en voor een deel van zijwanden. Dit zijn nette, witte panelen van 250 cm hoog. Er is
een vaste stand diepte van 3 meter, een minimale frontbreedte van 3 meter en een maximale
frontbreedte van 12 meter. De kleinste standmaat is dus 9m2 (3x3) en de grootste 36m2 (12x3).
Iedere stand heeft een wit bord met naamsvermelding, standnummer en het PLANTARIUM|GROENDirekt logo op één van de panelen. Iedere stand krijgt een statafel met 2 krukken en wordt voorzien
van vloerbedekking. Er kan, tegen een meerprijs, een verzoek om een hoekstand worden gedaan.
Aan de wanden mag niets bevestigd worden met schroeven, spijkers, nieten etc. Tegen meerkosten
kunnen, via de ‘webshop’ de panelen full colour (met bedrijfslogo etc.) bedrukt en besteld worden.
Deze panelen kunnen opgeslagen worden voor meermalig gebruik.
13. Premium (Vrije) Standbouw
Deelnemers, die geen gebruik maken van de Basic of Comfort standbouw, kunnen met een eigen
stand deelnemen (Premium). Ook worden via de webshop van GRE een aantal premium standbouw
mogelijkheden aangeboden, die een op maat gemaakte presentatie mogelijk maken. Premium
standbouw is voor alle Deelnemers toegankelijk. Hier geldt een vaste stand diepte van 3 of 6 meter,
een minimale frontbreedte van 6 meter en een maximale frontbreedte van 12 meter. De kleinste vrije
standmaat is dus 18m2 (6x3) en de grootste 72m2 (12x6). De stands mogen maximaal 3,5 meter
hoog zijn. Deelnemers dienen ervoor zorg te dragen dat de stand aan de volgende voorwaarden
voldoet: zelfdragende zij- en achterwanden, naamsvermelding en standnummer. In geval de
Deelnemer hoger of lager bouwt dan 2.50 meter, dan dient de eigen of de eventueel aangrenzende
stand te worden afgewerkt. Bij het bouwen van premium stands mogen er geen beschadigingen aan
het gebouw worden toegebracht, zoals bijvoorbeeld grondverankering, dakverankering, boren of
schroeven in vloer. Ook mogen er geen dichte wanden langs het pad gebouwd worden. Er kan, tegen
een meerprijs, een verzoek om een hoek- op kopstand worden gedaan. Deelnemers die gebruik
maken van vrije standbouw, dienen hun standontwerp vóór 1 januari 2023 ter goedkeuring aan GRE
toe te zenden. Goedkeuring geschiedt schriftelijk. De volledige regelgeving omtrent standbouw staat
beschreven in de Algemene Voorwaarden van GRE
14. Buitenexpositie
Voor producten die redelijkerwijs geschikt zijn voor een buitenexpositie en die niet binnen de
aangegeven kaders van de bovenstaande deelnameconcepten passen, zoals bijvoorbeeld grotere
equipment, grotere bomen etc., kan een aanvraag voor een buitenpresentatie gedaan worden. De
gehuurde ruimte bevindt zich in de open lucht, er kunnen afwijkende opbouw- en demontagetijden
gelden en in overleg met de organisatie kunnen er voorzieningen, zoals stroom geleverd worden. Het
is ter beoordeling aan GRE of de gepresenteerde goederen geschikt zijn voor de buitenexpositie.
15. ‘Groene’ Exposanten
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Groene exposanten zijn kwekers en handelaren die hun levende (groene) producten tentoonstellen.
Het is ter beoordeling aan GRE of een deelnemer als ‘groene’ exposant wordt aangemerkt.
16. Catering- en pr-pakket
Vanuit de bijdrage van het inschrijfgeld wordt onder meer het catering- en pr pakket bekostigd. Voor
zowel Deelnemers, hun standbemanning als Bezoekers is eten en drinken beschikbaar. Dit ‘standaard
cateringpakket’ omvat een assortiment van belegde broodjes, verse koffie, thee, water uit
watercoolers en koffie- en/of heet waterkannen voor op de stand. Deze zaken zijn verkrijgbaar via
een aantal vaste uitgiftepunten op de beurs. Hiernaast is er op diverse plaatsen, tegen betaling,
additionele catering beschikbaar, zoals warme snacks etc.
Het PR pakket dat aan Deelnemers beschikbaar wordt gesteld bestaat uit een mogelijkheid tot het
plaatsen van uitgebreide bedrijfsinformatie via de website van PLANTARIUM-GROEN-Direkt,
waaronder een directe doorlink naar de eigen website. Ook zullen door GRE (digitale) relatiekaarten
ter beschikking worden gesteld.
17. Cateringregels
Het is Deelnemers toegestaan om beperkt eigen cateringzaken mee te nemen naar het Evenement,
uitsluitend bedoeld voor eigen consumptie van de Deelnemer en de standbemanning. Uitgifte van
etenswaren aan Bezoekers kan tot risico’s leiden met betrekking tot de voedselveiligheid en
problemen met de toezichthoudende autoriteiten. GRE aanvaardt in dit opzicht geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele claims van derden. GRE vraagt aan haar Deelnemers om
terughoudend te zijn met het gebruik en schenken van alcoholische dranken.
18. Betalingsverplichtingen
De Deelnemingskosten worden gefactureerd middels een definitieve factuur in één termijn van 100%,
voorafgaand aan het Evenement. Dit gebeurt nadat de Deelnemingsovereenkomst tot stand is
gekomen, doch niet eerder dan 1 november 2022. De volledige betalingsverplichting staat
omschreven in de Algemene Voorwaarden van GRE.
19. Annulering en standverkleining
Verzoeken van een Deelnemer om een Deelnemingsovereenkomst te annuleren of te wijzigen (i.e.
vermindering van het aantal vierkante meters Standruimte) kunnen schriftelijk of per e-mail worden
ingediend. GRE kan een dergelijk verzoek inwilligen onder de voorwaarde dat aan de Deelnemer de
geldende annuleringsvergoeding berekend wordt, zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van
GRE. Hierbij wordt het principe gehanteerd, dat hoe later men annuleert, hoe hoger de verschuldigde
annuleringsvergoeding is.
20. Stookfonds
In verband met de snel stijgende energieprijzen en de zeer hoge extra kosten die dit met zich
meebrengt, betalen Deelnemers vanaf 2023 een (tijdelijke) vaste bijdrage energiekosten bij
deelname aan de voorjaarsbeurs. Per jaar wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld. Een
eventueel surplus wordt in een stookfonds ondergebracht dat onder direct toezicht staat van het
bestuur van GRE. Afhankelijk van de omvang en noodzaak van het stookfonds, wordt jaarlijks de
hoogte van de bijdrage bepaald.
21. Overige afspraken
• Door het invullen en opsturen van het Inschrijvingsformulier gaat de Deelnemer akkoord met de
bepalingen van zowel de Evenement Voorwaarden als de Algemene Voorwaarden;
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•
•
•

Door het invullen en opsturen van het Inschrijvingsformulier heeft men kennisgenomen van de
privacyverklaring, zoals vermeld op de website van plantariumgroendirekt.nl
GRE behoudt zich het recht voor de aangevraagde Standruimte met maximaal 3 of 6m2 uit te
breiden c.q. te verminderen, de Standhuur wordt hierop aangepast;
Een Deelnemer die zich binnen een stand met meerdere bedrijven presenteert, dient dit bij GRE
bekend te maken. Voor ieder bedrijf afzonderlijk geldt de verplichting tot het betalen van het
inschrijfgeld. Deze bedrijven krijgen daarmee ook het recht op naamsvermelding als Deelnemer.

