
 
 
Bijlage B: Algemene voorwaarden van FME-CWM voor deelname aan door de 

afdeling Internationaal Ondernemen georganiseerde activiteiten   

Vakbeurzen: 

Toelating tot het Vereniging FME-CWM collectief en uiteindelijke toewijzing  

van het aantal vierkante meters standruimte en de standlocatie geschiedt door de Vereniging FME-CWM. 

Ruim vóór aanvang van de beurs wordt u uitgenodigd voor de deelnemersvergadering   

waar met de deelnemers definitieve afspraken worden gemaakt ten aanzien van locatie, PR-activiteiten, mate van 

benodigde ondersteuning, standbouw en stand-indeling. De gemaakte afspraken zijn bindend en worden vastgelegd 

in de notulen van de vergadering die worden verzonden aan de deelnemers. 

 

Na de deelnemersbijeenkomst wordt uw aanmelding definitief mits deze bijeenkomst vóór de contract datum van de 

beursorganisatie ligt. In laatstgenoemde geval geldt de deadline voor contracttekening voor vastlegging van de beurs 

als definitieve aanmelding. U wordt hiervan voorafgaand en tijdig geïnformeerd. Na uw definitieve aanmelding 

ontvangt u een factuur voor 50% van de kosten; een tweede factuur voor de overige 50% volgt na afloop van de 

beurs.  Bij annulering ná de deelnemersbijeenkomst of ná de contracttekening met de beurs, zullen gemaakte kosten 

in rekening gebracht worden bij de deelnemer. 

 

Deelname is pas definitief als alle benodigde formulieren en opdrachtbevestigingen volledig ingevuld en ondertekend 

bij de beursorganisatie, de Vereniging FME-CWM of haar uitvoerders aanwezig zijn en de aanmelding is geaccepteerd. 

 

“Betaling van alle (deel)facturen dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van 

voorschotnota’s dienen deze betaald te zijn voor aanvang van de activiteit”. 

 

De Vereniging FME-CWM behoudt zich het recht voor deelname van een onderneming aan een collectieve inzending 

of een door de Vereniging FME-CWM georganiseerde activiteit, op ieder moment te annuleren, indien sprake is van 

het niet – of niet op tijd - voldoen van facturen van FME-CWM of één van haar uitvoerders. 

Alle gevolgen van een dergelijke annulering zijn vóór rekening van de betreffende 

onderneming. Annulering door de deelnemende onderneming laat onverlet de verplichting tot betaling van de 

gemaakte kosten inzake deelname aan het collectief en de eventuele financiële consequenties van de annulering. 

 

Deelnemersvoorwaarden: 

Aanmelding voor een vakbeurs verplicht zowel FME als de deelnemer tot actieve betrokkenheid bij de totstandkoming 

van een kwalitatief goed programma. Dit betekent dat deelnemers waar nodig en tijdig zorg dragen voor adequate 

beantwoording van vragen en het aanleveren van (promotie)materialen. FME behoudt zich het recht voor deelnemers 

die ondanks herhaaldelijk verzoek onvoldoende actief participeren in het voorbereidingstraject van de onderhavige 

activiteit, uit te sluiten van verdere deelname. Reeds gemaakte kosten kunnen in dat geval onverminderd op de 

deelnemer worden verhaald. Tevens vervalt daarmee elke denkbare aanspraak van de gewezen deelnemer. 


