Voorwaarden en gedragsregels standhouders
- Na uw aanmelding ontvangt u van ons een factuur.
- Het bedrag dient uiterlijk het weekend voor de genoemde beurs op onze rekening te zijn bijgeschreven.
- Bij een te late betaling of betaling aan de kassa betaald u € 10 extra voor de administratie.
- U kan tot 23:00 uur op de dinsdag voor de beurs, kosteloos annuleren.
Daarna betaald u 60% van de standhuur aan annulerings- en administratiekosten.
- Nadat wij uw betaling ontvangen hebben, is uw standplaats pas gegarandeerd en ontvang u een deelnamebevestiging.
- Toewijzen van een standplaats doen wij op volgorde van ontvangen betaling.
- VOL is VOL. Betaald u terwijl alle standplaatsen vergeven zijn, dan zetten wij u op een reservelijst.
Uiteraard krijgt u daar gelijk bericht van als uw betaling binnen is.
- Valt er een stand uit, wordt u op volgorde van ontvangen betalingen gebeld om toch deel te nemen. Kunt u dan toch niet deelnemen,
ontvangt u uw geld retour. Staat u op de reservelijst en wordt u niet opgeroepen, ontvangt u ook uw geld retour.
- Terugbetalingen geschieden binnen 5 werkdagen na de betreffende beurs.
- Uw stand dient uiterlijk om 11:00 uur gereed te zijn om uw cliënten te kunnen ontvangen.
- Opbouwen kan vanaf 10:00 uur.
- Een consult mag bij u nooit meer dan € 20 kosten. Uiteraard mag het altijd goedkoper.
- Uw consultprijs dient duidelijk op uw stand vermeld staan.
- Het is tijdens onze beurs NIET mogelijk om lezingen en workshops te verzorgen.
- Met het ondertekenen van het aanmeldformulier verplicht u uzelf dat uw stand tot 17:00 uur gereed blijft om cliënten te ontvangen.
- Na 17:00 uur is het niet meer mogelijk om nog cliënten te ontvangen en dienen alle consulten beëindigd zijn.
- Om 18:00 uur dienen alle stands leeg te zijn.
- Het is niet toegestaan om open vuur zoals kaarsen op uw stand te hebben. U mag ook geen wierook of salie gebruiken.
- Alle schade die u veroorzaakt aan het gebouw, zullen op u verhaald worden.
- Staat u twee dagen en laat u in de nacht uw spullen achter, dan is dat op uw eigen risico.
Relax-4u nog van der Valk is aansprakelijk voor uw achtergelaten materialen. De zalen worden wel afgesloten.
- Aan het einde van de beurs (of als u maar 1 dag staat, aan het einde van de dag) dient u de stand schoon achter te laten. Neem uw afval mee.
- Het is niet toegestaan om van achter uw tafel, of vanaf het middenpad vóór uw tafel, mensen te lokken of te ronselen voor een consult of
gesprek. Het aanwezige publiek moet vrij zijn in de keuze ergens wel of niet te gaan zitten.
- Relax-4u is nooit aansprakelijk voor ingebrachte goederen van standhouders.
- Per stand krijgt iedere standhouder 1 tafel en 3 stoelen. Standhouders met een kale vloer dienen eigen tafels en stoelen mee te nemen.
- Er zijn geen huisdieren toegestaan. Uitzonderingen zijn officieel geregistreerde hulphonden te begeleiding van u.
- Relax-4u staat voor discipline en wil rust en ontspanning uitdragen aan haar gasten.
Hou rekening met elkaar. Verstoord u de sfeer, dan behouden de mensen van Relax-4u het recht om u van de beurs te verwijderen. Uiteraard
ontvangt u dan geen geld retour. Bij wanordelijkheden, zal u meestal eerst een waarschuwing krijgen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op:
- telefoon: 033-88 76 398
- e-mail: info@relax-4u.nl
Alleen in het weekend van de beurzen kunt u ons telefonisch bereiken op 06-50 612 579

