ALGEMENE VOORWAARDEN
OVEREENKOMST 2017 Kunstbeurs Art The Hague
ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1. Art The Hague (hierna te noemen: de organisatie) bepaalt de Algemene Voorwaarden, zoals de
plaats, de duur, de data, de openingstijden, de entreeprijs etc. voor de kunstbeurs Art The Hague
(hierna te noemen: de beurs) en behoudt zich het recht voor om deze aan te passen.
2. De overeenkomst tussen de deelnemer en de organisatie geldt voor de beurs.
3. De beurs wordt georganiseerd in de Fokker Terminal te Den Haag; de beursdagen zijn van
woensdag 4 oktober tot en met zondag 8 oktober 2017.
4. De deelnemers aan de beurs worden door de organisatie geselecteerd in overleg met een
selectiecommissie. Geselecteerd wordt op discipline, kwaliteit, professionaliteit en collegialiteit.
5. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers wel of niet te accepteren. De
organisatie behoudt zich het recht voor om - in overleg - objecten en kunstvoorwerpen te
verwijderen van de beurs.
ARTIKEL 2: DEELNAMEVOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor deelname aan de beurs is een vast bedrag van € 500,- exclusief 21% BTW verschuldigd voor
het zogenaamde basispakket. Daarnaast bedraagt de standhuur € 145,- per vierkante meter
exclusief 21% BTW. De deelnemer voldoet de factuur vóór 1 september 2017. Bij annulering van
de inschrijving binnen een maand voor aanvang van de beurs is 50% van het deelnamegeld
verschuldigd.
2. De deelnemer zal zich bij de opbouw en inrichting van de standruimte houden aan de
aanwijzingen van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor om, in het belang
van de veiligheid van de op de beurs aanwezige personen en objecten, de deelnemer op te
dragen de inrichting van zijn stand te wijzigen. Wijziging c.q. "meerwerk" in de stand-opbouw of
in de standruimte kan slechts door de standbouwer, die door de organisatie is aangesteld,
worden uitgevoerd, tenzij op verzoek van de deelnemer door de organisatie anders is beslist.
3. De organisatie behoudt zicht te allen tijde het recht voor de beurs geen doorgang te laten
vinden, waarmee deze overeenkomst automatisch ontbonden wordt. Reeds betaalde bedragen
worden in dit geval aan de deelnemer geretourneerd. Overige, door de deelnemer reeds
gemaakte, kosten zullen niet door de organisatie worden vergoed.
4. De deelnemer levert de organisatie artwork ten behoeve van advertenties voor print en internet
e.d. De kosten van bovengenoemd artwork komen voor rekening van de deelnemer.
5. De deelnemer is aansprakelijk voor alle kosten voortkomende uit ondeugdelijke en/of niet tijdige
levering van het artwork.
6. De goederen van de deelnemer (zowel eigen bezittingen als in consignatie gehouden objecten)
zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de op- en afbouwdagen, voor
zijn eigen risico. De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van verlies, diefstal of
schade aan goederen en personen in welke vorm dan ook. De deelnemer vrijwaart de organisatie

voor elke aansprakelijkheid voor schade welke door de deelnemer wordt geleden alsmede voor
schade aan derden door de deelnemer of diens vertegenwoordigers wordt veroorzaakt.
7. De deelnemer is aansprakelijk voor het handelen van alle door hem aangestelde of onder zijn
toezicht werkende personen.
8. De deelnemer draagt zorg voor een passende aansprakelijkheidsverzekering, alsmede voor een
adequate kunstverzekering.
9. De organisatie draagt zorg voor de bewaking van de beurs.
10. De organisatie is gerechtigd uit de expositieruimte een ieder te (doen) verwijderen die de orde
en rust in gevaar brengt of dreigt te brengen.
11. De deelnemer heeft het recht om op eigen uitingen (mailings, persberichten, correspondentie)
het Art The Hague logo te gebruiken. De inzet van het Art The Hague logo op merchandising is
alleen voorbehouden aan de organisatie. Gebruik van het Art The Hague logo ten behoeve van
de productie van merchandising door derden is pas dan toegestaan indien dit schriftelijk met de
organisatie is overeengekomen.
12. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
tussen de organisatie en de deelnemer zijn overeengekomen.
13. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan naar
aanleiding van deze overeenkomst dan wel uit overeenkomsten hieruit voortvloeiend zullen
worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

