
 

 
 

PLAATS, DUUR EN DOEL 
De 2e editie van Demo Days, georganiseerd door Demo Days bvba, gaat door op een door de organisator gekozen locatie van zaterdag 5 september 2020 tot en met 
zondag 6 september 2020 (Indicatieve openingsuren: 5 sept.: 9.00-17.00 uur en 6 sept.: 9.00-17.00 uur). Demo Days is een tweedaags event met doorlopende demo's en 
testen van materieel voor grondverzet, accessoires en technologie voor dit materiaal en vrachtwagens. Het event richt zich op operatoren en machinisten, 
werkplaatsverantwoordelijken, aankopers & technisch directeurs. Te dien einde kunnen bedrijven, volgens de modaliteiten zoals verder aangegeven, zich als deelnemer 
inschrijven voor deelname aan Demo Days. Door het indienen van hun aanvraag tot inschrijving erkennen zij door de Algemene Voorwaarden te zijn verbonden, met 
uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. 
RESTBEPALINGEN 
De organisator behoudt zicht het recht toe de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene 
Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de organisatie.  
BEGRIPSBEPALINGEN 
a) Deelnemer / exposant: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als exposant of deelnemer een overeenkomst met de 
organisator van de beurs of het evenement sluit ter zake van het bijwonen van de beurs of het evenement. 
b) Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker een overeenkomst met de organisator van de beurs of het 
evenement sluit ter zake van het bijwonen van de beurs of het evenement.  
c) Organisator: Alle medewerkers, aangestelde freelancers, zelfstandigen, tijdelijke werkkrachten, jobstudenten of elke andere persoon die de organisatie van The Fair 
Experts nv, MATEXPO bvba en Demo Days bvba vertegenwoordigt.  
d) Beurs / evenement: Iedere beurs of evenement die door de organisator wordt georganiseerd.  
PRIVACY POLICY 
Het privacybeleid kan u hier raadplegen en vormt een integraal deel van de Algemene Voorwaarden van MATEXPO bvba en DEMO DAYS bvba. De gebruiker wordt geacht 
hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit 
privacybeleid. 
DEELNAMEVOORWAARDEN 
DOOR DEEL TE NEMEN ALS EXPOSANT OF DEELNEMER AAN DE BEURS OF HET EVENEMENT AANVAARDT DE EXPOSANT OF DEELNEMER ONDERSTAANDE DEELNAMEVOORWAARDEN. 
GEDEMONSTEERDE PRODUCTEN EN INFO STANDEN 
Kan door de deelnemers gedemonstreerd worden: graafmachines, kippers, recyclage installaties, hulpstukken voor graafmachines, technologie en vrachtwagens.  
Specifiek reglement over het maximum aantal machines en tonnages zie Aanvraag tot Deelname.   
Het gedemonstreerd materieel mag een klant- of demomachine zijn die minimum 2 uur per dag moet gedemonstreerd worden en dient in een nette staat te zijn en de 
laatste nieuwe versie van het type of model op de markt. Daarnaast dient het materieel, met inbegrip van alle perifere (onderhouds-)producten, te beantwoorden aan alle 
vigerende Belgische en Europese wet- en regelgeving die op deze producten van toepassing is. 
Geen accessoires in de tent of op de kavel, tenzij accessoires die ook gedemonstreerd worden. 
De organisator beslist nopens alle technische schikkingen in verband met de opstelling van de tenten en kavels, de toegangen en de afsluitingen. De organisator zal in de 
mate van het mogelijke rekening houden met de door de inschrijvers meegedeelde verzoeken op dit punt, maar behoudt steeds het laatste woord, zonder dat hij hierop 
door de inschrijvers kan worden aangesproken. 
Elke deelnemer mag max. 1 kavel huren.  
INSCHRIJVINGEN 
Aanvragen tot inschrijving kunnen schriftelijk gericht worden aan de organisator op volgende gegevens: Demo Days bvba – President Kennedypark 31B - B-8500 Kortrijk 
(België) T +32 (0)56 98 07 60 - info@demodays2020.be. 
De aanvraag tot inschrijving moet vermelden of het hinderlijke of gevaarlijke producten betreft. De organisator beslist autonoom over de algemene of voorwaardelijke 
aanvaarding van de aanvraag tot inschrijving na toetsing aan de hierna opgesomde voorwaarden.  
a) De deelnemer dient exposant geweest te zijn op MATEXPO2019 of te exposeren op MATEXPO2021. 
b) De deelnemer dient te passen in het Demo Days concept en de organisator heeft te allen tijde en in elke situatie het beslissingsrecht een kandidaat exposant al dan niet 
toe te laten als exposant van het evenement. Hiervoor pleegt de organisatie overleg met de stuurgroep. De beslissing van de organisatie omtrent het al dan niet toelaten 
van de exposant is absoluut en onherroepelijk, tenzij door de organisator zelf. 
c) Het insturen en aanvaarden van het inschrijvingsformulier geldt als datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Samen met de bevestigingsbrief wordt de 
factuur toegestuurd die handelt over 100 % van de deelnameprijs. 
INDELING 
De organisator behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen in de algemene plaatsindeling aan te brengen, telkens als hij het nuttig of nodig acht in het belang van 
het evenement, de deelnemers of de bezoekers. Deze wijzigingen zullen geen aanleiding kunnen geven tot enige schadevergoeding, annulatie of enig recht tot verplaatsing 
van de deelname, ook en zelfs als de wijzigingen doorgevoerd worden na verzending van de bevestiging door de organisator. 
AANLEVERING EN AFVOER VAN GEDEMONSTREERDE PRODUCTEN EN AANKLEDING STANDEN 
Elke deelnemer moet op eigen kosten en risico voorzien in het aanleveren, uitpakken, demonstreren en afvoeren van het materieel. 
De exposanten die uiterlijk 36 uur voor opening van Demo Days hun machines niet hebben geleverd, zullen er geen recht meer op hebben. De reeds door hen betaalde 
bedragen blijven verworven aan de organisator, zonder afbreuk te doen aan het recht van Demo Days om nog niet betaalde of nog niet gefactureerde bedragen van de 
exposant in te vorderen. 
Elke deelnemer beschikt over dezelfde infrastructuur zoals tent, bache met logo, meubilair, …. Eigen reclamemiddelen zoals vlaggen, baches en schermen zijn verboden. 
Elke machine mag wel worden voorzien van een eigen informatiepaneel. Folders en gadgets mogen enkel in de tentstructuur worden geplaatst en uitgedeeld.  Het is 
verboden als deelnemer wedstrijden of enige vorm van andere competities te voorzien. 
De gehuurde tent, kavel of stand dient na sluiting teruggegeven te worden in de dezelfde staat zoals die zich bevond bij aanvang van de opbouw. De exposant is 
verantwoordelijk voor schade aangericht aan de tent, kavel of stand tenzij andersluidend schaderapport opgemaakt door de organisator of zijn aangestelden en mee 
ondertekend door de deelnemer. Enkel de deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor elke willekeurige beschadiging of aantasting op de kavel, tent of stand. 
De deelnemers zijn gehouden de planning inzake op- en afbouw, zoals door de organisator opgemaakt en ter kennis gebracht van de deelnemer, strikt na te leven. 
Deelnemers die om welke reden dan ook de opgelegde planning niet naleven kan geen garantie gegeven worden op bereikbaarheid van de gehuurde kavel, tent of stand. 
De organisator behoudt zich het recht de toegang te weigeren voor machines en uitrusting die aangeboden worden buiten de voorziene planning en waarvan de 
organisator oordeelt dat deze goederen of de aanlevering ervan tot overlast zal lijden voor het verder verloop van de opbouw en het evenement. Een eventuele weigering 
tot aanlevering buiten de planning geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of compensatie van welke aard ook. 
Gedemonstreerde machines mogen zonder schriftelijke toelating van de organisator niet weggehaald worden vóór het sluiten van Demo Days voor het publiek, met 
uitzondering van die voorwerpen die beschadigd zijn, en die alle dagen vóór opening kunnen worden vervangen, rekening houdend met toegankelijkheid en eventuele 
overlast bij mede-deelnemers. 
De verkochte waren mogen evenmin gedurende de openingsdagen van Demo Days weggenomen of geleverd worden. 
De ontruiming van de kavels, tenten of standen start onmiddellijk na het sluiten van de beurs volgens een door de organisator opgestelde planning. Elke deelnemer is 
gehouden zich strikt aan de opgelegde planning te houden. Goederen inclusief afval die bij het einde van de ontruimingsperiode niet weggehaald zijn, zullen onmiddellijk 
en op kosten en risico van de nalatige deelnemers door de organisatie verwijderd worden..  
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR  
De organisator, of zijn aangestelden zijn niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan exposanten of bezoekers door ongevallen, diefstal of welkdanige schade, wat 
er ook de oorzaak of belangrijkheid van is, behoudens opzet. De schadevergoedingsplicht van de organisator ten aanzien van een exposant is in elk geval beperkt tot de 
individuele deelnameprijs van die exposant, zonder dat de organisator voor meerdere schade kan worden aangesproken. 
ANNULATIE DOOR DE ORGANISATOR 
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Onder annulatie wordt verstaan zowel het afgelasten en/of het niet meer organiseren van de specifiek in deze algemene voorwaarden bedoelde beurseditie, alsook het 
definitief niet meer organiseren van alle welkdanige beursedities, dit om eender welke reden die de organisator gerechtvaardigd acht en zonder dat er sprake moet zijn 
van overmacht. 
In geval van een eenmalige annulatie van de voorziene editie, doch met de mogelijkheid dat nog een volgende editie van de beurs zal worden georganiseerd binnen een 
periode van twee jaar volgend op de annulatie, wordt dit qua gevolgen gelijkgesteld met een uitstel van de voorziene editie en zijn dienaangaande de voorwaarden van 
toepassing zoals voorzien onder de rubriek ‘Uitstel door de organisator’. 
In geval van een definitieve annulatie van de beurs als dusdanig, en er derhalve beslist wordt geen verdere beursedities te organiseren, dan gelden volgende voorwaarden :  
-Indien de annulatie door de organisator plaatsvindt minstens zes maanden voor de aanvang van de beurs worden de inschrijvingen van exposanten als vervallen 
beschouwd, zullen de reeds gefactureerde bedragen gecrediteerd worden en zullen de eventueel gestorte bedragen terugbetaald worden.  
-In geval de annulatie evenwel later plaatsvindt, zal een bedrag pro rata van de reeds door de organisator gemaakte kosten kunnen worden afgehouden. De facturen met 
betrekking tot reeds geleverde prestaties en diensten zullen evenwel integraal betaald moeten worden.  
In geen geval zal de organisator in geval van annulatie tot méér kunnen gehouden zijn dan maximaal tot de terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten en facturen 
en zal de exposant hem niet kunnen aanspreken voor enige schadevergoeding boven deze bedragen, van welke aard of om welke reden dan ook.  
UITSTEL DOOR DE ORGANISATOR 
Onder uitstel wordt begrepen het verplaatsen in tijd en/of ruimte van de in deze algemene voorwaarden bedoelde beurseditie. 
Er zal sprake zijn van uitstel in zoverre de uitgestelde beurs binnen de twee jaar volgend op de oorspronkelijk voorziene datum kan plaatsvinden. Ingeval er daarentegen 
geen mogelijkheid is om de beurs uit te stellen naar een tijdstip binnen de twee jaar volgend op de oorspronkelijk voorziene datum, wordt dit gelijkgesteld met een 
annulatie van de beurs.  
De organisator behoudt zich het recht voor om, zonder recht op schadevergoeding voor de exposanten, op ieder moment te besluiten tot verlenging, uitstel of vervroegde 
sluiting van de beurs of het verplaatsen in tijd en ruimte, en dit voor het welzijn en in het voordeel van de beurs, of ingevolge wettelijke verplichtingen of bevelen van de 
overheid, of in het algemeen om welke gegronde reden dan ook die de organisator als gerechtvaardigd acht, zonder dat hij hierbij overmacht dient te bewijzen. 
Ingeval van uitstel van de beurseditie blijft de exposant gebonden door zijn inschrijving en kan hij geen aanspraak maken op de terugbetaling van de reeds door hem 
betaalde voorschotten en facturen, behoudens ingeval hij vervolgens zelf overgaat tot annulatie van zijn inschrijving, dit volgens de voorschriften en voorwaarden voorzien 
in de rubriek ‘Annulatie van de Exposant’. 
De organisator kan onder geen beding worden aangesproken voor schade die de exposant zou lijden door het uitstel van de beurseditie.  
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EXPOSANT 
De exposant is gehouden tot vergoeding van alle lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt door zijn aangestelden of vertegenwoordigers,  
zowel ten opzichte van de organisator als van derde personen. 
De exposant zal er op toezien dat alle overlast voor de mede-exposanten tot het strikte minimum beperkt wordt. De organisatie heeft het recht elke activiteit op de stand 
stil te leggen of te onderbreken bij klachten van de buur-exposant(en) of als zij daartoe oordeelt in het kader van de veiligheid, gezondheid of goed verloop van het 
evenement voor bezoekers en exposanten. De tussenkomst van de organisator geeft onder geen beding recht op schadevergoeding of compensatie. 
Tijdens de openingsuren van het evenement is de exposant verplicht om op de stand permanent een vertegenwoordiger te voorzien die de bezoekers kan ontvangen en 
informeren. In geval de stand leeg blijft rekent DEMO DAYS de exposant een vergoeding van € 250 per eventdag aan. Alle activiteiten dienen op de stand zelf te gebeuren. 
Brochures mogen niet ‘actief’ uitgedeeld worden en kunnen enkel op de stand meegegeven worden 
DEMONSTRATIES 

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor wie hij/zij een test laat uitvoeren met een machine of vrachtwagen. De exposant moet op basis van gezond verstand beoordelen 

of een bezoeker over de nodige capaciteiten beschikt om een test uit te voeren. 

De deelnemer staat ervoor in dat er steeds verantwoordelijken aanwezig zijn bij de machines die in werking zijn. 

De organisatie kan te allen tijde als scheidsrechter optreden en beslissen om bepaalde demo’s of tests stil te leggen, wanneer blijkt dat veiligheidsvoorschriften niet 

worden nageleefd, roekeloos wordt omgesprongen met materieel of eender welke andere situatie die de organisatie beoordeelt als zijnde onveilig of ongeschikt om nog 

langer testen en demo’s uit te voeren. 

De organisator kan te allen tijde alle demo’s en testen stil leggen, om eender welke reden die in belang van het evenement is, zowel commercieel als op vlak van veiligheid.  

GENERATOREN 

Het is verboden voor deelnemers eigen generatoren op de stand te plaatsen tenzij schriftelijke toelating van de organisatie.  

CATERING 

Er wordt gezamenlijke catering voorzien door de organisator voor bezoekers en deelnemers die open is tot 19u. Het is verboden eigen catering (zowel eten als drank) te 

voorzien op de kavel, in de tent of op de stand. Voor de deelnemers voorziet de organisatie koffie, water en frisdranken in de tent op de kavel van de deelnemer. Voor alle 

deelnemers worden cateringvouchers voor de personeelsleden voorzien (tarieven te raadplegen op de Aanvraag tot Deelname).  

Alcohol is ten strengste verboden tijdens de openingsuren van Demo Days voor deelnemers en bezoekers.  Hier zal door de organisatie op worden gecontroleerd en beboet 

a rato van € 500 per overtreding wanneer de deelnemer zich hier niet aan houdt. De deelnemer kan uitgesloten worden van deelname bij herhaalde overtredingen.  

VERZEKERING 

Elke deelnemer is verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering Alle Risico’s afdoende te verzekeren en moet hiervoor het bewijs op eenvoudig verzoek van de 

organisator te allen tijde kunnen voorleggen. 

De deelnemer verklaart en erkent op een onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze dat hij in geval van diefstal, ongeval of schade afziet van elke vordering en van elk 

verhaal tegen, The Fair Experts nv, Demo Days bvba en MATEXPO bvba, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het gebouw en terrein, de onderaannemers en de 

deelnemers aan de beurs, verantwoordelijken, bestuurders of aangestelden van deze entiteiten of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn 

met die entiteiten of instellingen. 

De deelnemer verplicht zich er toe deze afstand van verhaal ter kennis te brengen van zijn verzekeraar(s) voor schade, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. 

DEELNEMINGSKOSTEN 

Zie Aanvraag tot deelname.  

ANNULATIE 

De annulatie van de inschrijving vanwege de deelnemer dient per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht op de maatschappelijk zetel van de organisator. 

Onverminderd het recht van de organisator op volledige schadevergoeding, zal bij annulatie van de exposant volgend bedrag worden aangerekend: 

a) Bij annulatie >1 jaar vóór aanvang evenement: 50% van het inschrijvingsgeld 

b) Bij annulatie >6 maanden vóór aanvang evenement: 100% van het inschrijvingsgeld 

c) Bij annulatie <6 maanden vóór evenement: 120% van het inschrijvingsgeld 

Voormelde bedragen zullen evenzeer verschuldigd bij beslissing tot annulatie vanwege de exposant, nadat de organisator zelf zijn beslissing ter kennis heeft gebracht om 

de editie van de beurs uit te stellen, dan wel eenmalig te annuleren, op de wijze zoals hierboven vermeld. 

De organisatie heeft het recht bij annulatie van de exposant om de ruimte opnieuw vrij te geven en te herverhuren. Het recht op herverhuring geldt enkel voor de 

organisator. 

FACTURATIE, BETALING EN WAARBORG 

De organisator factureert het volledige bedrag van de deelname vanaf maart 2020.  

De deelnemer verbindt zich er toe het totaal verschuldigde bedrag vermeld op ‘de aanvraag tot deelname’ te vereffenen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. 

Alle directe en indirecte kosten met betrekking tot deelname aan Demo Days worden gefactureerd aan het door de deelnemer opgegeven facturatieadres op het 

inschrijvingsformulier. Het uitblijven van gehele of gedeeltelijke betaling op de vervaldag van een factuur, maakt van rechtswege opeisbaar zonder dat een 

ingebrekestelling is vereist, en brengt onmiddellijk het verval mee van het betalingsuitstel voor andere diensten of leveringen en maakt alle niet-vervallen facturen 



 

 
 

onmiddellijk opeisbaar. Alle kosten die voortvloeien uit betalingen van of aan een buitenlandse deelnemer, zoals bijvoorbeeld de hieraan verbonden bankkosten, zijn ten 

laste van de deelnemer. 

Vanaf de vervaldag is van rechtswege 15% rente verschuldigd. In geval van niet betaling op de vervaldag van de factuur ingevolge nalatigheid of slechte wil zal het 

factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% worden verhoogd ten titel van conventioneel verhogingsbeding met een minimum van €50 en een 

maximum van € 1.250. Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan, op straffe van niet-ontvankelijkheid. 

Behoudens tegenbewijs met geschriften, geldt de factuurdatum als datum van ontvangst van de factuur. 

Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen. Wanneer 

een klacht wordt erkend, onder partijen of op de Rechtbank, beperkt de verantwoordelijkheid van de organisator zich tot de creditering van het gefactureerde bedrag en is 

elke schadevergoeding uitgesloten en/of wordt daaraan door de exposant verzaakt. 

ONDERVERHURING EN OVERDRACHT 

Het is verboden aan de deelnemer om standen onder eigen naam onder te verhuren aan bedrijven, of het plaatsen van producten waar noch goedkeuring van fabrikant, 

noch territoriale exclusiviteit kan voorgelegd worden. Het is de deelnemer tevens verboden om de volledige overeenkomst of enige rechten daaruit aan een derde over te 

dragen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de organisator. 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Elke deelnemer dient alle geldende veiligheidsvoorschriften die van toepassing kunnen zijn, als een professionele deelnemer nauwgezet na te leven en de instructies de 

organisatie na te leven. Tevens verklaart de deelnemer zich akkoord met de specifieke veiligheidsvoorschriften en technische instructies zoals hieronder opgenomen. De 

organisator kan tekortkomingen op risico en op kosten van de deelnemer laten aanpassen of overgaan tot sluiting van de stand tot conformiteit aan de 

veiligheidsvoorschriften zonder dat de deelnemer recht heeft op welke schadevergoeding dan ook.  

Specifieke veiligheidsvoorschriften en technische instructies: 

a) Alle machines en voertuigen dienen CE gemarkeerd te zijn en vergezeld te zijn van een CE conformiteitsverklaring, een bedieningshandleiding in het Nederlands en Frans 

en de verslagen van de jaarlijkse en de laatst opgemaakte periodieke keuring. Deze dienen in directe nabijheid van de machine bewaard te worden.  

b) Bedieners, demonstrateurs en chauffeurs dienen steeds de wettelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Zorg ervoor dat de machine en de 

mensen in de omgeving goed zichtbaar zijn. Met het oog op de zichtbaarheid dienen de mensen in de onmiddellijke omgeving opvallende kleding / signalisatiekleding te 

dragen. 

c) Het heffen en hijsen van lasten is toegestaan 

d) Elke persoon die het demoterrein betreed moet passende kledij dragen.  

e) Laat geen bezoekers toe onder de last of in de draaicirkel van een werkende machine. 

f) Machines en toestellen die hydraulisch in de hoogte staan, dienen te worden voorzien van een mechanisch ondersteuningssysteem. 

g) Laat geen kinderen onder de 12 jaar toe in de werkende machines of in de zone waar werkende machines staan.  

h) Laat nooit meer personen in het werkplatform toe als voorgeschreven door de fabrikant. 

i) Alle bedieners, demonstrateurs en chauffeurs dienen een bewijs van opleiding te kunnen voorleggen en over de nodige rijbewijzen te beschikken.  

j) Zorg ervoor dat u tijdens het demonstreren van de machines het rij- en werkgebied afzet met veiligheidslinten en veiligheidskegels en de perimeter zo nodig afsluit zodat 

het publiek steeds op een veilige afstand gehouden wordt.  

k) Pas uw rijstijl en snelheid steeds aan de omstandigheden aan. 

l) Controleer, voor u de machines opstelt, de ondergrond op zwakke plekken en de gesteldheid. Gebruik altijd goede en voldoende grote stempelplaten onder de 

stempelvoeten en plaats de stempelvoet altijd in het midden van de stempelplaats indien nodig. 

m) Controleer de machines elke morgen op horizontaal stelling alvorens de gieken uit te schuiven. 

n) Indien de weersomstandigheden (hevige regen, onweer, …) de veiligheid van de bezoekers en / of deelnemers in gevaar brengt dienen alle activiteiten gestaakt te 

worden. Gebruik anemometers om er zeker van te zijn dat de machines niet worden gebruikt bij ongunstige windkrachten.  

o) Houdt tijdens het zwenken met volle bak, deze zo laag mogelijk bij de grond. 

p) U mag geen lichten of zwaailichten (optische signalen) gebruiken op de kavel. 

q) Nooit de machine onbeheerd laten draaien en bij het verlaten van de machine de verbrandingsmotor uitzetten en de contactsleutel verwijderen. 

r) Voordat de machine of het voertuig wordt verlaten, moet het volgende in acht worden genomen: 

De transmissie dient ‘neutraal’ te staan en de handrem aangetrokken; De laadschopbak en graafemmer dienen op de grond te steunen; De gieken ’s avonds inschuiven en / 

of invouwen; De druk moet van het hydraulisch systeem zijn gehaald; Alle elektrische apparatuur dient te zijn uitgeschakeld; De contactsleutel dient uit het slot te zijn 

verwijderd; Deuren en vuldoppen dienen te zijn afgesloten. 

s) Onderhoud mag uitsluitend door personen met voldoende deskundigheid gebeuren. 

t) Let bij het aftanken van de machines op de volgende veiligheidsmaatregelen: 

De motor is uitgeschakeld; Alle elektrische systemen zijn uitgeschakeld; De verwarming van de cabine is uitgeschakeld; De werkbak is verlaten; Voorkom het ontstaan van 

statische elektriciteit door bijvoorbeeld het mondstuk tegen de tank te houden; Vermijd open vuur, brandende sigaretten, e.d.; Alles wat gemorst wordt dient direct 

opgeruimd te worden en moet afgevoerd worden als chemisch afval. 

u) Welke werkzaamheden of demonstraties er ook moeten worden uitgevoerd pas bij alles voor aanvang de LMRA toe. LMRA staat voor Laatste minuut risico analyse (of 

start- werkanalyse). Voordat u start met de uitvoering van de werkzaamheden of demonstraties worden de 6 geboden van de procedure nagegaan: 

Stop voor je begint; Kijk om je heen; Denk goed na over de risico’s; Beoordeel de risico’s; Beheers de risico’s en neem maatregelen; Start je werk veilig. 

 

BEZOEKERSVOORWAARDEN 

DOOR DE BEURS OF HET EVENEMENT TE BEZOEKEN GAAT DE BEZOEKER AKKOORD MET ONDERSTAANDE BEZOEKERSVOORWAARDEN 

REGISTRATIE EN TOEGANG 

Bezoekers moeten zich voor de beurs of het evenement registreren vooraleer ze het beurs- of evenemententerrein mogen betreden. Dit kan online of ter plaatse. Indien 

de bezoeker zich ter plaatse nog dient te registreren kan dit in sommige gevallen betalend zijn.  

Na uw registratie zal u op frequente basis per mail op de hoogte worden gehouden van het evenement via een nieuwsbrief. Bij iedere ontvangen nieuwsbrief hebt u 

onderaan de mogelijkheid zich uit te schrijven.  

Bezoekers ontvangen in de registratie- en ontvangstzone een badge die ze moeten dragen en die altijd en overal op de beurs en het evenement zichtbaar moet zijn. 

Bezoekersbadges zijn niet overdraagbaar.  

De barcode op het toegangsbewijs mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet kan 

worden verleend.  

Een toegangsbewijs geeft per persoon eenmalig toegang tot de beurs of het evenement en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van de beurs, tenzij anders aangegeven 

op het toegangsbewijs. De plaats en data inclusief toegangstijden zijn opgenomen op het toegangsbewijs.  

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de organisator en / of derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, 

mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.  

Het is mogelijk dat, bij grote drukte, niet kan deelgenomen worden aan testdemonstraties of een onderdeel van de beurs of het evenement niet kan worden bezocht. De 

organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling.  

De organisator behoudt zich tevens het recht voor om aan wie dan ook de toegang tot de beurs of het evenement te ontzeggen. 



 

 
 

Geen (huis)dieren toegelaten. Blindengeleidehonden en hulphonden hebben toegang onder begeleiding van hun baasje, op voorwaarde dat zij een officiële erkenning 

hebben (paspoort). 

Alle vervoersmiddelen op wielen, met uitzondering van rolstoelen & kinderbuggy’s, zijn niet toegelaten op de beurs of het evenement. 

Bezoekers die toestemming geven om hun badge te laten scannen op de stand van een exposant geven hiermee ook de toestemming dat deze exposant zijn of haar 

gegevens mag verwerken en gebruiken.  

Bezoek van personen met een mobiele beperking aan Demo Days wordt ten stelligste afgeraden wegens de aard en de ondergrond van het terrein en het gebrek aan de 

nodige voorzieningen voor specifieke parkeer- & sanitaire voorzieningen. 

VEILIGHEID 

Het is ten strengste verboden voor de bezoeker zich in technische ruimtes te begeven waar is aangegeven dat de ruimtes alleen voor personeel toegankelijk zijn. Het 

dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan.  

Demo Days is een alcoholvrij evenement. Om actief deel te nemen aan demonstraties kan u willekeurig onderworpen worden aan een alcoholtest. Indien u dit weigert kan 

u de toegang tot het evenement worden ontzegd. 

Om de publieke veiligheid te garanderen behoudt de organisator zich het recht voor bezoekers te fouilleren. 

De aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie en hun derden zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de 

genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen van het beurs- of evenemententerrein. In een dergelijk geval heeft de bezoekers 

geen recht op schadevergoeding.  

PARKEREN 

Parkeren voor een bezoek aan de beurs of het evenement is uitsluitend toegestaan in de op daarvoor opengestelde parkeervoorzieningen, en tijdens de aangegeven 

openingsuren of op wettelijke toegestane parkeerplaatsen op de openbare weg.  

In de parkeervoorzieningen geldt een regulier dagtarief dat door de organisatie in rekening zal gebracht worden bij aankomst.  

Parkeerplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80 meter. Het is niet 

toegestaan aanhangwagens, caravans, bestelwagens, vrachtwagens en mobilhomes op de parkeerterreinen te parkeren. 

De geparkeerde of de te parkeren voertuigen dienen te voldoen aan de op de openbare weg geldende wet- en regelgeving voor voertuigen. De Wegcode en het Reglement 

Verkeersregels en Verkeerstekens zijn derhalve ook van toepassing op de parkeerterreinen.  

De bezoeker dient het voertuig te parkeren op de aangegeven of aangeduide plaatsen en binnen de aangebrachte belijning en zich verder zodanig te gedragen dat de 

overige bezoekers en daaraan gerelateerd verkeer niet worden ver- / gehinderd en dat de veiligheid van mens en voertuig niet in gevaar wordt gebracht.  

De organisator of de uitbater van de parkeerterreinen zijn gemachtigd voertuigen te (doen) verplaatsen en / of te (doen) verwijderen indien aan bovenstaande 

voorwaarden niet wordt voldaan zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.  

Tot de verplichting van de organisator of uitbater van de parkeerterreinen behoort niet de bewaking van het voertuig. De organisator aanvaardt dan ook geen 

aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en / of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van de bezoeker in relatie tot het gebruik van de 

parkeervoorzieningen van de organisator. Onder bezoekers wordt mede verstaan iedere andere inzittende van het voertuig.  

De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die door hem en zijn voertuig is veroorzaakt. Schade aan de parkeervoorzieningen, met inbegrip van de daarbij horende 

installaties / apparatuur, komt voor rekening van de bezoeker.  

SCHADE, GEDRAGINGEN EN EIGENDOMMEN 

Goederen bevinden zich op de beurs of het evenement op eigen rekening en risico.  

De organisator en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van beschadiging of verlies van goederen, noch voor persoonlijke schade of 

letsels, uit welke oorzaak ook ontstaan.  

De bezoeker betreedt de beurs of het evenement en neemt deel aan activiteiten op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun 

kinderen.  

De organisatie staat de bezoeker niet toe om op de beurs aan verkoop te doen, klanten te werven of promotiemateriaal te verdelen. 

Bezoekers op de beurs of het evenement moeten zich houden aan de geldende normen voor openbare orde en moraal, de Belgische wet en regelgeving en de geldende 

fatsoensregels, rekening houdende dat de beurs of het evenement zich niet in de openbare ruimte bevindt.  

Op het beurs- of evenemententerrein is het verplicht voor alle personen een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen. 

Het is verplicht papier, afval en sigarettenpeuken weg te werpen in de daartoe bestemde afvalbakken / containers. 

Er mag binnen in een gebouw, tijdelijke gebouw of tentstructuur niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken. 

FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Bezoekers gaan ermee akkoord dat ze mogelijk gefotografeerd, gefilmd of geïnterviewd worden voor promotionele doeleinden (Bijvoorbeeld uitzendingen op radio of tv, 

publicatie in brochures, publicatie in commerciële documenten, persfoto’s, …) 

Er mag door de bezoeker enkel foto’s of opnames gemaakt worden als ze van de organisator vooraf schriftelijke goedkeuring hebben.  

Publicatie van beeld- en of geluidsmateriaal is verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van de organisator. 

TOEPASSELIJK RECHT 

Uitsluitend Belgisch recht is toepasselijk op de overeenkomst tussen de organisator en de inschrijver / deelnemer inzake Demo Days. Elk geschil met betrekking tot de 

overeenkomst tussen de organisator en de inschrijver / deelnemer inzake Demo Days, is exclusief aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk onderworpen. 

DIVERSE BEPALINGEN 

Bepalingen en richtlijnen in de Algemene Deelnamevoorwaarden alsook in eender welk document opgesteld door de organisator en verspreid aan de exposanten, maken 

integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Demo Days bvba. 

NIETIGHIED 

Nietigheid van een of meerdere artikels van deze overeenkomst geeft geen aanleiding tot algehele nietigheid van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om te 

goeder trouw een gebeurlijk nietige bepaling te vervangen door een gelijkaardige bepaling die het contractuele evenwicht tussen partijen weerspiegelt. 

 

 


