Exposantenovereenkomst

Ondergetekenden:

1.

Expo Houten B.V., statutair gevestigd te Houten en kantoorhoudende te Houten aan de Meidoornkade 24
(3992 AE), KvK nr. 33174738, deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.H.H.A. Zeelen,
Directeur, hierna te noemen “Vermaat”,

en
2.

______________________
_____________aan

de

statutair

gevestigd

te

_____________________,

________________en
KvK

kantoorhoudende

nr._______________,

deze

rechtsgeldig

vertegenwoordigd door_________________, _________________, hierna te noemen “Exposant”,

Vermaat en Exposant komen het volgende overeen:

1.

Deze overeenkomst (hierna de Overeenkomst) legt de verhoudingen van de wederzijdse verplichtingen van
Vermaat en Exposant vast, voor het bereiden en/of verstrekken door Exposant van etenswaren en/of
(alcoholische) dranken tijdens ___________________________ (hierna het Evenement).

2.

Exposant verplicht zich ertoe te werken volgens alle geldende wet- en regelgeving met inbegrip van de
Warenwet en HACCP normen zoals opgenomen in de geldende Horeca Hygiënecode. Eventuele controles
hierop door Vermaat komen voor rekening van Exposant.

3.

Vermaat en Exposant komen overeen dat Exposant de volgende producten mag aanbieden
-

4.

Exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor de benodigde veiligheidsvoorzieningen waaronder tenminste
brandblussers van voldoende formaat, branddekens en de benodigde EHBO voorzieningen. Op eerste
verzoek van Vermaat dienen deze voorzieningen aangevuld te worden door Exposant.

1

te

5.

Exposant zal na afloop van het Evenement diens standplaats achterlaten in de staat waarin deze is
aangetroffen, schoon en vrij van goederen. Schade/ lekkage op/aan het tapijt wordt door Vermaat aan
Exposant doorbelast.

6.

Exposant is voor het aanbieden van hetgeen opgenomen onder 2. van de Overeenkomst gedurende het
Evenement aan Vermaat een afdracht verschuldigd ter hoogte van € ________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________excl. btw. Dit bedrag zal uiterlijk _______________________________aan Vermaat
voldaan zijn op de door Vermaat aangegeven wijze.

7.

Exposant is in deze verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde activiteiten, Vermaat kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor de, door Exposant geleverde goederen of diensten. Exposant
vrijwaart Vermaat dan ook volledig voor eventuele aanspraken welke direct dan wel indirect voortvloeien uit de
werkzaamheden van Exposant gedurende het Evenement.

8.

Exposant verplicht zich verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor alle schade, welke door haar
personeel aan het gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personeel van Vermaat wordt
toegebracht, of die ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat. De Exposant dient zich
tegen aansprakelijkheid te verzekeren tot een bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak en max. €
5.000.000,- per verzekeringsjaar. Opdrachtnemer verklaart dat de door haar afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering algemeen gebruikelijk is en een ruime dekking biedt en derhalve in
voorkomend geval schade zal uitkeren.

9.

Vermaat zal haar factuur zenden aan
Tenaamstelling: _____________________________________________
PO nummer:

_____________________________________________

Factuuradres:

_____________________________________________
_____________________________________________

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud.

Expo Houten B.V.

_____________________

Naam:. ______________

naam:. ______________

Functie: ______________

functie: ______________

Datum: ______________

datum: ______________

Plaats: ______________

plaats:
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______________

