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24-28 augustus 2016
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Van 24 tot en met 28 augustus beleeft de paardensport in Vlaanderen 5 dagen internationale topsport met De Kraal International 
in Zandhoven. 

Deze jumping is na 5 jaar uitgegroeid tot één van de  grootste paardenevenementen in Vlaanderen, met een internationaal 
deelnemersveld en meer dan 7.000 bezoekers.

Nieuw dit jaar is het mooi ingerichte tentenplein, waar van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus commerciële partners 
zich met hun producten en/of bedrijf kunnen tonen aan onze bezoekers.  Wij voorzien uniforme witte tenten op houten vloer en 
stroom, rondom het centrale cateringpunt en vlak bij de centrale piste. Eén formule, één prijs!

Interesse om hierop in te spelen? Bezorg ons snel het inschrijvingsformulier. Hoe sneller u inschrijft, hoe groter de keuze van 
locatie van uw tent. 

Meer info nodig? Bel Indra Corten of Els Verbrugghe tel. +32 (0)14 28 60 80 of email happenings@rekad.be.

Wij kijken alvast uit naar uw aanwezigheid!

Indra Corten                             Els Verbrugghe                             Dieter van Dyck

Rekad Produkties werd aangesteld door de organisatie om het tentendorp in te vullen. 
Meer informatie omtrent sponsoring van het event kan u bekomen via Dieter van Dyck, 
verantwoordelijke sponsoring tel. +32 (0)479 12 00 02 of sponsor@dekraalinternational.com



INSCHRIJVINGSFORMULIER EXPOSANTEN
vrijdag 26 t.e.m. zondag 28 augustus 2016
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happenings@rekad.be | www.happenings.be

Firma :          BTW nr. : 

Contactpersoon : 

Straat :                                                                                         Nr. :          Bus : 

Postcode :      Gemeente :       Land :

Tel :     Fax :     GSM :

Mail :       Website :

Omschrijving van commerciële activiteit of producten : 

Tarief : STand buiTen algemeen

Standruimte:  5 x 5 m   = € 1.000 

Inclusief: Tent (5 x 5m) 
  Houten vloer
  Electriciteit +21% BTW

  Totaal  = € 1.210 

❍ Ik reserveer mijn standplaats door storting van het volledige bedrag vóór 15 juli op rekening van:

Rekad Produkties | Geelseweg 47b | B-2200 Herentals
Fortis 230-0567464-34 (BIC : GEBABEBB) | IBAN BE68 2300 5674 6434

Bij ondertekening stem ik in met de algemene verkoopsvoorwaarden zoals omschreven op verso.

Datum :    Handtekening :     Stempel :

DE KRAAL INTERNATIONAL CSI**** 

GEGEVENS VAN DE DEELNEMER

RESERVATIE VAN EEN STANDPLAATS

✓



Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en 
geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende 
verkoopsvoorwaarden van kracht

Rekad Produkties NV werd door De Kraal International 
aangesteld voor de werving van standhouders met betrekking 
tot het event De Kraal International CSI**** van 26 tot en met 
28 augustus 2016. Facturatie en betalingen verlopen via Rekad 
Produkties NV.

Elke inschrijving tot deelname aan het evenement 
waarbij Rekad Produkties instaat voor de acquisitie 
van standen is bindend

De exposant verbindt zich ertoe om het volledige bedrag (BTW 
inclusief, zoals vermeld op de factuur) te betalen ten laatste 1 
maand vóór het plaatsvinden van het evenement. Het volledig 
betalen van de factuur is een uitdrukkelijke voorwaarde om tot 
het evenement toegelaten te worden. Zolang de betaling niet 
is gebeurd blijft de betreffende standplaats ter beschikking van 
de organisator. 

Bij éénzijdige annulatie van de overeenkomst tot deelname 
aan het evenement, tot 2 maanden vóór het effectieve 
plaatsvinden ervan, dient de exposant een vergoeding te 
betalen gelijk aan 50% van het bedrag voor de volledige 
oppervlakte van de standplaats, vermeerderd met de BTW. 
Annulatie van de overeenkomst tot deelname door de exposant 
dient steeds schriftelijk te gebeuren.

Bij éénzijdige annulatie van de overeenkomst tot deelname 
aan het evenement tot 2 weken vóór het effectieve plaatsvinden 
ervan, zal de exposant een vergoeding betalen gelijk aan het 
bedrag voor de volledige oppervlakte van de standplaats, 
vermeerderd met het bedrag voor alle overige diensten of 
bestellingen waarvan de exposant de organisator met zijn 
inschrijving had belast en dit steeds vermeerderd met de BTW. 

Annulatie van extra diensten of bestellingen kunnen enkel 
schriftelijk gebeuren en dit slechts tot 2 weken vóór de eerste 
opbouwdag. Bij latere annulaties blijft het volledig bedrag 
opeisbaar. 

Alle vergoedingen bij éénzijdige annulatie zoals hierboven 
vermeld, zijn onherroepelijk verschuldigd, welke reden de 
exposant ook aanhaalt om de éénzijdige annulatie van de 
overeenkomst te rechtvaardigen.

Betalingen van de factuur dienen steeds te gebeuren bij 
overschrijving op het rekeningnummer van de organisator, zoals 
vermeld op de factuur. 

Verzekering en burgerlijke aansprakelijkheid

De exposant verbindt zich ertoe een verzekeringspolis 
“Burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid” en “Alle risico’s” 
af te sluiten, die expliciet de evenementdeelname dekt. Bewijs 
van afsluiting dient door de exposant aan de organisator 
voorgelegd te worden in geval van betwisting.

Afstand van verhaal

De exposant verbindt zich ertoe onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk afstand te doen van elk verhaal jegens de 
organisator en al diegenen die prestaties leveren in opdracht 
van de organisator, of er op enige wijze voor actief zijn. 

Betalingen

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Herentals behoudens 
wanneer tussen partijen een afwijkende regeling bij geschrift 
werd overeengekomen. Het verstrijken van de betalingstermijn, 
geldt van rechtswege en conform artikel 1139 van het Burgerlijke 
Wetboek als ingebrekstelling zonder dat enige aanmaning of 
acte vereist is.

In geval dat het factuurbedrag niet volledig werd vereffend 
binnen de gestelde betalingstermijn, zal van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet-
betaling, een intrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn op het 
nog openstaande saldo.

Bovendien komen partijen overeen dat in het geval dat het 
factuurbedrag niet volledig werd vereffend binnen de gestelde 
betalingstermijn, het factuurbedrag van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet-betaling, zal 
worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 
10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00. 
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze vergoeding 
forfaitair is en dat deze bij afwijking van art 1231 van het 
Burgerlijk Wetboek niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de 
tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

Recht

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten 
tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
Alle geschillen die mochten rijzen omtrent de uitvoering van 
de factuur in de zin van betalingsgeschillen, behoren tot 
de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het 
arrondissement Turnhout. 

ALGEMENE VERKOOPSVOORwAARDEN 
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