
BEURSREGLEMENT FRUCTURA 2018 

Artikel 1 - ALGEMEEN 

1. Fructura, vakbeurs voor hard en zacht fruit, wordt 
ingericht door vzw Fruittelers Zuid-Limburg. De Raad 
van Bestuur vormt het inrichtend Comité van de 
beurs. 

2. Dit reglement is van toepassing voor Fructura 2018. 
Deze editie zal plaatsvinden in de Ethias Arena van 
Hasselt (België) van vrijdag 30 november tot en met 
zondag 2 december 2018. 

3. Door het inzenden van een aanvraag tot deelname 
verbindt elke exposant zich ertoe, uitdrukkelijk en 
zonder voorbehoud, in te stemmen met het 
beursreglement en het na te leven. 

4. In geval van dwingende noodzaak, overmacht of 
onvoorziene omstandigheden, behoudt de organisatie 
het recht om de beurs in te korten, uit te stellen, te 
beperken of af te lassen zonder dat een dergelijke 
beslissing aan de ingeschreven deelnemers het recht 
geeft op een schadevergoeding. 

5. Elke betwisting van welke aard ook, ligt uitsluitend in 
de bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren. 

Artikel 2 - DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

1. Fructura is toegankelijk voor binnen- en buitenlandse 
bedrijven die producten of diensten aanbieden die 
verband houden met fruitteelt. 

2. De deelnemingsaanvraag dient online te gebeuren via 
de daartoe voorziene inschrijvingsmodule. De 
aanvraag dient correct te worden ingevuld en is pas 
geldig indien het veld “ik heb het reglement gelezen 
en ga hiermee akkoord”, aangevinkt is. 

3. De deelnemingsaanvraag moet ten laatste op 15 
oktober 2018 toekomen op het secretariaat van 
Fructura. Het uur van registratie van de online 
inschrijving geldt als bewijs van verzending. 

4. Laattijdige inschrijvingen zullen enkel behandeld 
worden indien er nog vrije standruimte beschikbaar is 
en dit in chronologische volgorde van ontvangst. 

5. Na ontvangst van de deelnemingsaanvraag ontvangt 
de kandidaat-exposant een registratiebevestiging en 
een factuur. Pas na betaling van de factuur is de 
deelnemingsaanvraag voltooid en is men toegelaten 
als exposant. 

6. Bij registratie als exposant dient de inschrijver zijn 
voorkeur van standplaats(en) op te geven. Dit op basis 
van een beursplattegrond die zichtbaar en 
downloadbaar is tijdens de registratieprocedure. De 
definitieve toewijzing van standen blijft echter 
voorbehouden voor het Comité. Zij beslist eveneens 
over eventuele wijzigingen. De bijzondere wensen 
van de kandidaat-exposant omtrent de gevraagde 
standruimte zijn niet bindend voor het Comité. Zij zal 
er maximaal trachten rekening mee te houden, maar 
behoudt zich het recht voor de standplaats te bepalen 
in het algemeen belang van de beurs. 

7. Het Comité behoudt het recht om de inplanting van de 
standen en het beursplan te wijziging indien dit 
wenselijk is voor de organisatie van de beurs. De 
exposant wordt hiervan persoonlijk op de hoogte 
gebracht. In geen geval geeft zulk een wijziging recht 
op schadevergoeding.  

8. De exposant mag de standruimte niet onderverhuren, 
overdragen, geheel of gedeeltelijk in gebruik geven 
aan andere bedrijven of organisaties zonder het 
uitdrukkelijk akkoord van de organisatie. 

9. Wijzigingen in de oppervlakte van de standruimte 
kunnen na de deelnemingsaanvraag enkel via het 
secretariaat worden aangevraagd. Het Comité beslist 
om al dan niet in te gaan op de aanvraag tot wijziging. 
Voor elke toegestane wijziging geldt bovendien een 
forfaitaire kost van 80 €. 

10. Indien de toegelaten exposant zijn deelname wenst te 
annuleren, dient dat te gebeuren door middel van een 
aangetekend schrijven aan het Fructura secretariaat. 
Bij annulatie voor 15 oktober 2018 blijft de helft van 
de inschrijvingssom verschuldigd. Bij annulatie vanaf 
15 oktober 2018 zijn de volledige inschrijvingskosten 
verschuldigd. 

Artikel 3 - PRIJZEN & BETALING 

1. Dossierrecht: voor iedere deelnemingsaanvraag 
wordt een forfaitair dossierrecht van 60€ aangerekend. 

2. Standruimte: Exposanten die inschrijven voor 1 juli 
2018 betalen 20 €/m2. Bij inschrijving vanaf 1 juli 
2018 bedraagt de prijs voor de standruimte 25 €/m2.   

  
 De minimum oppervlakte per stand bedraagt 16m2. 

De standruimte kan men naar wens uitbreiden volgens 
de mogelijkheden die de beursplattegrond toelaten 
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(combinatie van standplaatsen of gedeelten van 
standplaatsen). De beursplattegrond is indicatief en 
kan binnen de contouren van de beschikbare ruimte 
aangepast worden. De standaardhoogte hoogte van 
een stand bedraagt 2,5m. 

3. Supplementen: voor een hoekstand (twee open 
zijden) geldt een supplement van 95 €. Voor een 
kopstand (drie open zijden) wordt een supplement van 
190 € aangerekend. 

4. Andere diensten: Elke standhouder is verplicht een 
elektriciteitsvoorziening te nemen. We voorzien 
standaard een aansluiting van 16A. Bij de inschrijving 
kan de exposant optioneel de elektriciteitsaansluiting 
uitbreiden naar een aansluiting van 32A of 64A. De 
tarieven voor de verschillende mogelijkheden zijn: 
40€ voor een aansluiting van 16A, 100 € voor een 
aansluiting van 32A en 200 € voor een aansluiting van 
64A. De exposant kan ook een wateraansluiting 
inclusief afvoer aanvragen. De kost hiervan bedraagt  
190 €. Voor een internetaansluiting geldt een kost van 
60 €. Verder kan men bovenop de drie inbegrepen 
exposantenkaarten, 5 extra exposantenkaarten 
bestellen. Ook relatietickets en parkeertickets zijn 
online via de inschrijvingsmodule te bestellen en dit 
volgens de meegedeelde prijzen. 

  
5. Facturen: alle facturen worden digitaal verzonden 

naar de exposant. Dit gebeurt per e-mail naar het 
mailadres zoals vermeld in de deelnemingsaanvraag. 
De exposant is gehouden elke factuur te downloaden, 
desgewenst af te drukken en binnen de termijn te 
betalen. 

6. Factuur bij inschrijving: na registratie van de 
deelnemingsaanvraag ontvangt de exposant per e-mail 
een totaalfactuur voor zijn aangevraagde standruimte, 
voorzieningen en kaarten. Een deelnemingsaanvraag 
is pas afgerond na betaling van deze factuur. 

7. Betaling: alle facturen dienen betaald te worden ten 
laatste op de vermelde vervaldatum. Bij gebrek aan 
betaling op de vervaldag wordt de factuur, van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 
verwijlintresten van 1% per maand. Bovendien wordt 
er  een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 
10% op het openstaande saldo, met een minimum van 
125 €. 

Alle betalingen dienen uitsluitend te gebeuren op het 
rekeningnummer van vzw Fruittelers Zuid-Limburg:         

IBAN BE07 7330 5594 3566   
BIC: KREDBEBB 

8. Uitsluiting van deelname: geen exposant zal over 
zijn standplaats kunnen beschikken indien men niet 
het volledige deelnamegeld heeft betaald. Enkel 
exposanten die alle facturen vooraf en tijdig hebben 
betaald, krijgen toelating om deel te nemen aan de 
beurs. 

Artikel 4 - VERZEKERINGEN 

1. Elke exposant is verplicht om een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid te hebben voor zijn 
beursdeelname aan Fructura 2018. 

2. Indien de exposant zich wenst in te dekken tegen 
schade, d iefs ta l , vandal isme, . . . van z i jn 

tentoongestelde materialen, beursstand, ... dient hij 
hiervoor zelf een verzekering alle risico’s af te sluiten.  

3. In geen geval kan Fructura of het inrichtend Comité 
verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, 
diefstallen, verliezen of om het even welke schade die 
zich zouden kunnen voordoen tijdens de periode van 
de beurs.  

4. Elk schadegeval dient binnen de 24u te worden 
gemeld op het secretariaat van Fructura. Bovendien 
dient diefstal onmiddellijk te worden aangegeven bij 
de politie. Het Comité kan in geen geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel 
verval van schadevergoeding opgelopen wegens 
laattijdige aangifte. 

Artikel 5 - BEURSDAGEN 

1. Toegang: Fructura is toegankelijk voor het publiek  
op vrijdag 30 november 2018 van 15.00h tot 21.00h, 
op zaterdag 1 december 2018 van 10.00h tot 18.00h 
en op zondag 2 december 2018 van 10.00h tot 18.00h. 

De inkomprijs voor bezoekers bedraagt 10 € aan de 
kassa. Kaarten kunnen ook vooraf online worden 
aangekocht. Voorverkoopkaarten kosten 8 € voor een 
dagticket en 14 € voor een tweedaagsticket. Onder de 
18 jaar is de toegang gratis. 

Exposanten hebben toegang tot de beurs telkens 1 uur 
voor opening en dienen de beurs te verlaten uiterlijk 1 
uur na sluiting. Exposanten krijgen 3 gratis 
exposantenkaarten (vijf dagen toegang incl. parking). 
Men kan maximaal 5 bijkomende exposantenkaarten 
bestellen aan 20 € per kaart. Dit kan via de online 
inschrijvingsmodule. 

Relatiekaarten, die de houder recht geven op gratis 
toegang, kunnen door de exposant besteld worden via 
de online inschrijvingsmodule aan de prijs van 6 € per 
ticket. 

2. Opbouw: De opbouw van de beursstand dient 
verplicht te gebeuren op donderdag 29 november 
2018 en dit tussen 08.00h en 18.00h.  

Afbouw: De afbouw van de beursstand dient verplicht 
te gebeuren op maandag 3 december 2018 en dit 
tussen 08.00h en 16.00h. Afbouwen op zondag 2 
december 2018 is niet toegelaten. De beurshal sluit 
zondag 2 december 2018 onherroepelijk  om 19.30h. 

Het Comité behoudt het recht om deze data en 
tijdstippen te wijzigen indien dit noodzakelijk is voor 
een vlot verloop. 

3. Inrichting: De stand dient verplicht voorzien te zijn 
van een achterwand, vloerbekleding (beurstapijt) en   
verlichting. De stand dient naar behoren te worden 
ingericht. Verf, stickers, bevestigingsmateriaal, e.d. is 
niet toegestaan op de muren, vloer of andere vaste 
elementen van de Ethias Arena. 

Op het einde van elke beursdag dient men de eigen 
verlichting en andere stroomverbruikers (behalve 
koeling) in de beursstand uit te schakelen. Wanneer 
dat niet is gebeurd, zal de organisatie dit doen. Het 
Comité kan daarna niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele schade aan materialen.   
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Indien men omwille van geloofsovertuiging of andere 
redenen de stand niet wenst te bemannen op zondag, 
dient dit bij inschrijving te worden gemeld. In 
samenspraak met de organisatie wordt dan een 
alternatieve inrichting op zondag afgesproken.  

De exposant is gehouden de door hem gehuurde 
ruimte na afloop van de beurs achter te laten in 
dezelfde staat als die aan hem ter beschikking werd 
gesteld. Dit betekent ook dat alle mogelijke lijmresten 
van de bevestiging van vloerbekleding dienen te 
worden verwijderd. Indien dit niet het geval is, rekent 
het Comité hier een forfaitaire kost van 175 € aan. 

Tijdens de openingsuren van de beurs is alle verkeer 
of transport van materialen in de beurshal verboden.  

Machines, motoren en toestellen mogen alleen in 
werking worden gesteld met elektriciteit. Op het einde 
van elke beursdag dient alles bovendien te worden 
uitgeschakeld. 

Het aanbrengen van publiciteit, spandoeken, banners, 
etc. is enkel toegelaten binnen de eigen standruimte.  

Het Comité heeft het recht ongeoorloofde inkleding, 
storende installaties, tentoongesteld materiaal of 
producten te laten verwijderen of te doen veranderen. 

4. Afval: Alle afval moet door de exposant in de daartoe 
voorziene containers worden gedeponeerd. Alle 
resterende afval, vuilnis, verpakking, enz. die op 
maandag 3 december 2018 om 17.00h niet opgeruimd 
is, zal op kosten van de exposant worden verwijderd. 

5. Catering: De Ethias Arena heeft een centraal catering 
punt die gedurende de beursdagen toegankelijk is voor 
bezoekers en exposanten.  

6. Aanbieden consumpties: Het is de exposant 
toegelaten consumpties aan te bieden aan zijn 
bezoekers. Dit dient weliswaar te gebeuren binnen de 
eigen stand.  

De consumpties die worden aangeboden dienen 
weliswaar te worden besteld via de Ethias Arena (N.V. 
Antwerps Sportpaleis of partnerbedrijf). Concrete info 
over bestellingen en praktisch verloop ontvangt de 
exposant uiterlijk in de loop van september 2018.  

Eigen consumpties zijn niet toegelaten, uitgezonderd 
dewelke die rechtstreeks te maken hebben met de 
tentoongestelde producten of diensten, mogen bij 
wijze van degustatie worden aangeboden aan de 
bezoekers. 

In geen geval mogen dranken aangeboden worden 
buiten de openingsuren van de beurs. De standhouder 
is bovendien verantwoordelijk om de goede orde te 
handhaven. Overmatig alcoholgebruik kan niet 
worden getolereerd. 

7. Sanitair: De Ethias Arena heeft diverse sanitaire 
voorzieningen. Exposanten en bezoekers kunnen 
hiervan gratis gebruik maken.   

8. Varia: Elke vorm van onmiddellijke verkoop, 
tombola’s en andere prijsvragen mogen niet worden 
ingericht, tenzij met uitdrukkelijke en geschreven 
toestemming van het Comité. 

ORGANISATIE 

vzw Fruittelers Zuid-Limburg 
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