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Specifieke Voorwaarden Deelname Evenement 
Huishoudbeurs 

___________________________________________________________________________________ 

  
Deze Specifieke Voorwaarden Deelname Evenement (de Specifieke Evenement Voorwaarden) zijn van 
toepassing bij deelname aan Huishoudbeurs 2021 (het Evenement). Naast deze Specifieke Evenement 
Voorwaarden gelden tevens de Algemene Voorwaarden Deelname Evenement (de Algemene Evenement 
Voorwaarden). Woorden in deze Specifieke Evenement Voorwaarden met een hoofdletter hebben de zelfde 
betekenis als daaraan gegeven in de Algemene Evenement Voorwaarden.  
 
1. Organisatie 
Het Evenement wordt georganiseerd door RAI. Het correspondentieadres van RAI is: 
RAI Amsterdam B.V. – Projectteam Huishoudbeurs 2021 
Postbus 77777, 1070 MS  AMSTERDAM  
T: 020 - 549 12 12 
E: huishoudbeurs@rai.nl, W: www.huishoudbeurs.nl 
  
2. Plaats en tijdstip 
Het Evenement wordt gehouden in hallen 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12 en 13 van het Convention Centre van  
zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021. 
 
3. Openingstijden 
Het Evenement is voor bezoekers geopend zaterdag 20 februari tot en met zondag 28 februari 2021 van  
11.00 uur – 18.00 uur. Donderdag 25 februari en vrijdag 26 februari 2021 van 11.00 uur – 22.00 uur 
The Hangout (Hal 2) is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. 
Voor Deelnemers is het Convention Centre op Evenement dagen dagelijks geopend van 2 uur vóór openingstijd 
tot 2 uur na sluitingstijd van het Evenement. 
 
4. Opbouw & demontage 
Voor het opbouwen en inrichten van stands, alsmede het binnen brengen van goederen is het Convention 
Centre geopend van: dinsdag 16 februari t/m donderdag 18 februari van 08:00 uur – 22:00 uur en vrijdag  
19 februari van 08:00 uur – 17:00 uur.  
Deelnemers die gebruik maken van uniforme standbouw kunnen hun stand inrichten op donderdag 18 februari 
van 12:00 uur – 22:00 uur + vrijdag 19 februari van 08:00 uur – 17:00 uur. 
 
Het verwijderen van goederen, alsmede het demonteren van de stands van het Evenement, dient te geschieden 
tussen zondag 28 februari van 18:30 – 23:30, maandag 1 maart van 07:00 uur – 20:00 uur en dinsdag 2 maart 
van 07:00 uur – 17:00 uur. Deelnemers die van uniforme standbouw gebruik maken, dienen hun stand zondag 
28 februari vóór 22:00 uur te ontruimen. 
 
5. Toegangsprijs (alleen opnemen bij publieksbeurzen) 
De basisentreeprijs voor het Evenement, bedoeld in Artikel 5 van de Algemene Evenement Voorwaarden, 
bedraagt € 22, - per persoon per entree, incl. BTW.  
 
6. Evenement programma 
Op het Evenement kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld, welke naar de mening van 
RAI in overeenstemming zijn met het doel van het Evenement. Eén en ander ter beoordeling van RAI, of een 
door RAI te benoemen toelatingscommissie. 
 
7. Deelnemers 
Deelnemers kunnen zijn fabrikanten, agenten, importeurs, groothandels, exporteurs, uitgeverijen en overige 
dienstverleners, mits economisch actief op het gebied van Fashion&Beauty, Food&Drinks, Home Sweet Home, 
Family&Fun en Happy&Healthy. Eén en ander ter beoordeling van RAI. RAI behoudt zich te allen tijde het recht 
voor deelnemers te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.  
 
8. Demonstraties 
Speciale activiteiten op stands, zoals bijvoorbeeld  productpresentaties, optredens en shows, kunnen uitsluitend 
worden toegestaan indien hiertoe schriftelijk, uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opbouw, toestemming is 
gevraagd aan en schriftelijk is verkregen van RAI. Aan het verlenen van toestemming wordt onder andere de 
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voorwaarde verbonden dat de activiteit zodanig gesitueerd moet zijn dat de geïnteresseerde bezoekers niet in 
het gangpad staan. 
 
9. Deelnamepakket 
Per inschrijving wordt éénmalig een Deelnamepakket in rekening gebracht à € 495,00 ex. BTW. De kosten van 
het Deelnamepakket zijn niet terug te vorderen.  
 
In dit Deelnamepakket zit inbegrepen: inschrijvingsgeld, naamsvermelding op deelnemerslijst (mits ingeschreven 
voor 1 januari 2021), naamsvermelding op deelnemerslijst website huishoudbeurs.nl, zes relatiekaarten, 
deelnemerspolsbandjes (afhankelijk van grootte van standruimte) en de mogelijkheid om deel te nemen aan free 
publicity traject via persnetwerk RAI Amsterdam. 
 
Voor ieder bedrijf dat zal deelnemen op de stand van de hoofddeelnemer wordt een Deelnamepakket à € 495,00 
gefactureerd aan de hoofddeelnemer. De co-exposant ontvangt net als de hoofddeelnemer het 
Deelnamepakket. Voor elke co-exposant moet een apart inschrijvingsformulier ingevuld worden met de 
vermelding ‘co-exposant’ en aangegeven worden bij welke hoofdexposant men deelneemt.  
 
10. Tarieven standhuur 
De standhuur per vierkante meter vloeroppervlakte, onbebouwd, bedoeld in Artikel 7 van de Algemene 
Evenement Voorwaarden, bedraagt € 186,00 per m², excl. BTW en excl. standbouw. Voor deelnemers die 
besluiten voor 1 juni 2020 deel te nemen aan de Huishoudbeurs, geldt een vroegboek tarief van € 165,00 per 
m², excl. BTW en excl. standbouw. Bij stands met de onderstaande metrage wordt altijd een toeslag van 10% 
op de vierkante meter prijs in rekening gebracht. Hoekstand < 24 m2     Kopstand < 50 m2      Eilandstand < 100 
m2. 
 
11. Standbouw 
De voorgenoemde huurprijzen per vierkante meter vloeroppervlakte zijn excl. standbouw. Deelnemers, die geen 
gebruik maken van de standaard standbouw, dienen ervoor zorg te dragen dat de stand aan de volgende 
voorwaarden voldoet: zelfdragende zij- en achterwanden, naamsvermelding en standnummer, vloerbedekking 
en (led)verlichting. In geval de deelnemer hoger of lager bouwt dan 2.50 meter, dan dient de eigen of de 
eventueel aangrenzende stand te worden afgewerkt. 
 
Deelnemers die geen gebruik maken van de standaard standbouw, dienen hun standontwerp vóór 16 november 
2020 ter goedkeuring aan RAI toe te zenden. Goedkeuring geschiedt schriftelijk. Meer informatie over 
standbouw is opgenomen in het Accommodatie Reglement.  
 
Ten behoeve van de deelnemers kan door RAI in standbouw worden voorzien. De kosten van uniforme 
standbouw bedragen € 84,00 per m², excl. BTW en excl. standhuur.  
 
Deze uniforme standbouw bestaat uit zelfdragende zij- en achterwanden, frieslijst(en) met naamsvermelding, 
vloerbedekking, verlichting, elektra aansluiting 2 kW en één wandcontactdoos inclusief verbruik.  

 
12. Media Solutions 
Deelnemers kunnen gebruik maken van diverse Media Solutions om hun producten of naam voor, tijdens en na 
het Evenement nog beter onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan: 

 Online advertising; 

 Adverteren in de catalogus, plattegrond en bonnenboekje; 

 Adverteren in- en om het Convention Centre; 

 Video & Narrowcasting; en/of 

 Content Timeslots op podia/paviljoens. 
Voor meer informatie over de Media Solutions kunt u contact opnemen met de Organisatie, T. 020 – 549 22 78 
of E. huishoudbeurs@rai.nl 
 
13. Vergunningen 
Deelnemers die gebruik maken van etage-, tribune- en/of podiabouw (vanaf 60 cm) dienen minimaal acht weken 
voor aanvang van de opbouw voor het Evenement een vergunning aan te vragen. De aanvraagformulieren voor 
deze vergunningen zijn te vinden in de Webshop van RAI waarvoor deelnemers t.z.t. de benodigde inlogcodes 
ontvangen. Mocht u vragen hebben over vergunningen, kunt u contact opnemen met de Vergunningendesk van 
RAI:  of E. vergunningen@rai.nl . 
 
Ten aanzien van etagebouw is iedere deelnemer ook standhuur verschuldigd welke wordt berekend aan de 
hand van het aantal m² etage x ½ m² prijs. 
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14. Boetebeleid 
Indien een exposant op welke manier dan ook gebruik maakt van ruimte die niet valt binnen het aantal gehuurde 
m2 (de ‘Stand’) neemt RAI de volgende maatregelen:  
1: Een officiële waarschuwing hetgeen buiten de Stand is geplaatst direct te verwijderen; 
2: Indien exposant ondanks de waarschuwing niet voldoet aan de eis van RAI om met producten binnen de 
gehuurde standruimte te blijven zal de exposant een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 500,00 en 
zal RAI gerechtigd zijn de producten en overige zaken voor rekening en risico van de exposant buiten de stand 
te verwijderen.  
3: Indien exposant ook na de boete gebruik blijft maken van ruimte die niet valt binnen de gehuurde stand zal 
RAI, voor rekening en risico van exposant, de stand ontruimen en is exposant verplicht RAI Amsterdam direct 
voor de verdere duur van de beurs te verlaten.   
 
Exposant is verplicht om: zijn stand tot 18:00 uur open te houden en te bemannen voor bezoekers van de beurs. 
Op de koopavonden 27 en 28 februari is exposant verplicht stand tot 22:00 uur open te houden; indien exposant 
eerder dan zondag 1 maart 18:00 uur de stand leeghaalt/opruimt of de stand eerder sluit dan bovengenoemde 
openingstijden, dan zullen wij € 500,- administratiekosten in rekening brengen. 
 
15. Geschillen 
Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze onverwijld en nooit later dan 30 dagen na de laatste beursdag 
in te dienen. Nadien worden deze niet meer in behandeling genomen . 

 

16. Bijzondere bepalingen 
a. Onder verwijzing naar het bepaalde in Artikel 10.4 van de ‘Algemene Voorwaarden deelname evenementen’ is 

het de deelnemer niet toegestaan goederen te verkopen tegen afgifte van het gekochte of op verkoop 
aangeboden goederen, respectievelijk bewezen diensten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of 
namens de Organisatoren. Een dergelijke toestemming kan uitsluitend vooraf schriftelijk eventueel onder nader te 
bepalen voorwaarden door de Organisatoren worden verleend. Aanvragen hiertoe dienen schriftelijk te 
geschieden onder opgave van het (de) artikel(en), het (de) merk(en), alsmede de tijdens de beurperiode 
geldende publieksprijs, op het inschrijvingsformulier, waarna u een verkoopvergunning krijgt thuisgestuurd. 

b. Zowel bij verkoop op order als bij verkoop tegen afgifte van goederen c.q. tegen contante betaling dient de 
deelnemer o.a. een “afkoelingsperiode” van tenminste 8 dagen in aanmerking te nemen na de aankoopdatum 
door het publiek.  

c.  De deelnemer dient zich ten aanzien van alcoholische dranken strikt te houden aan de in de Code voor 
Alcoholhoudende Dranken opgenomen gebods- en verbodsbepalingen en aan alle wettelijke bepalingen en 
richtlijnen betreffende drankverkoop en proevingen.  

d. Ten einde overlast van enig soort te voorkomen is het de deelnemer niet toegestaan zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van of namens de Organisatoren: beelden te projecteren, het gesproken woord door 
middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken, alles voor zover 
dit hinder kan opleveren, andere dan die, genoemd in deze “Algemene Voorwaarde Deelname Evenementen”.  

   Wanneer de deelnemer voornemens is om tijdens de beurs van één of meerdere van onder punt d omschreven 
activiteiten gebruik te maken, dient hiervoor een geluidsplan te worden overlegd. In dit geluidsplan dient duidelijk 
te worden omschreven:  
a. op welke wijze de deelnemer voornemens is om van geluid gebruik te maken.  
b. hoe vaak en hoe lang de deelnemer voornemens is tijdens de beurs van geluids- cq. beelddragers gebruik te 
maken.  
c. het geluidsniveau in decibel (dba).  
d. voorts dient de deelnemer d.m.v. een situatieschets aan te geven op welke wijze de te gebruiken geluids- cq. 
beelddragers in de stand zullen worden geplaatst. Slechts naar overweging van een geluidsplan volgens de in 
bovenomschreven punten  
a. t/m d. vergezeld van het desbetreffende antwoordformulier uit het EP (Exposanten Portaal) kan eventueel door 
de Organisatoren schriftelijke toestemming worden verleend voor het gebruik van geluids- cq. beelddragers in de 
stand. 
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het respecteren van alle auteursrechten met inbegrip van het voldoen 
aan de verplichtingen aan Buma/Stemra en SENA. Voorts is het de deelnemer niet toegestaan loterijen te 
houden, prijsvragen uit te schrijven en zogenaamd “standwerk” te verrichten, alsmede reclame te maken voor 
goederen en diensten die niet tot de expositie zijn toegelaten, respectievelijk voor ondernemingen of instellingen, 
die geen standruimte op de Expositie hebben. Uitzonderingen kunnen uitsluitend worden gemaakt indien 
hiervoor, middels het hiervoor bestemde formulier, toestemming is gevraagd en schriftelijk is verkregen door de 
Organisatoren. Het is de Organisatoren toegestaan nadere voorwaarden aan deze toestemming te verbinden. 
Deelnemers welke aan herhaaldelijk verzoek door de Organisatoren, de overlast te beperken, geen gehoor 
geven, worden door de Organisatoren ogenblikkelijk gesommeerd de speciale activiteiten te staken. Gewezen 
wordt op het bepaalde in Artikel 10.4, alsmede Artikel 11.1 van de “Algemene voorwaarden deelname 
Evenementen”. De Organisatoren zullen onder andere scherp toezien op de naleving van Artikel 10 van de 
“Algemene Voorwaarden deelname evenementen”, indien in strijd met deze bepaling wordt gehandeld zijn de 
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Organisatoren gerechtigd, de betreffende goederen in beslag te nemen en op te slaan, een en ander op kosten 
en voor risico van de Deelnemer, zonder dat deze recht heeft op vergoeding van schade.  

 

 
*** 

 
 
 
 


