
Algemene voorwaarden voor standhouders Esri GIS Conferentie  
 
Algemeen 
Tijdens de beurs van de Esri GIS Conferentie is het voor u als standhouder mogelijk om producten en diensten te laten 
zien aan de deelnemers van de Esri GIS Conferentie. Dergelijke presentaties zijn alleen toegestaan voor Esri-
gerelateerde producten en/of diensten. Een standhouder is zelf verantwoordelijk voor de totstandkoming van de 
inhoud van zijn presentaties. Esri Nederland B.V. (hierna: Esri Nederland) behoudt zich inspraakrecht voor met 
betrekking tot de inhoud. De standhouder dient op verzoek van Esri Nederland inzicht te geven in de goederen en 
diensten die hij/zij voornemens is te exposeren tijdens de beurs van de Esri GIS Conferentie. 
 
Kosten en betaling 
Betaling van de deelnamekosten en alle daaraan gerelateerde kosten en bedragen dienen te worden voldaan aan Esri 
Nederland binnen 14 dagen na factuurdatum. Facturatie geschiedt zo spoedig mogelijk na afronding van de 
inschrijving voor deelname aan de Esri GIS Conferentie door de standhouder. 
 
Data, tijden en indeling 
Esri Nederland stelt de data en de tijden van de Esri GIS Conferentie vast, alsmede de tijden voor opbouw, inrichting, 
het houden van de beurs, het opruimen en de afbraak. Esri Nederland kan de data en tijden hiervan wijzigen of 
besluiten de Esri GIS Conferentie geen doorgang te doen vinden. Hiernaast kan Esri Nederland besluiten de met een 
standhouder overeengekomen beursindeling te herzien en hiermee de toegewezen standruimte te wijzigen. Esri 
Nederland spant zich er in het laatste geval voor in om de standhouder een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte 
aan te bieden. Indien dit niet lukt, heeft de standhouder het recht zijn deelname aan de Esri GIS Conferentie kosteloos 
te annuleren, in afwijking van hetgeen is bepaald onder het kopje ‘Annulering’. In geen geval kan een standhouder 
aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade door de standhouder en/of derden.  
 
Annulering 
Een standhouder kan zijn deelname aan de Esri GIS Conferentie slechts annuleren met inachtneming van de 
volgende betalingsregeling: 

- Kosteloos annuleren tot 8 weken voor aanvang van de Esri GIS Conferentie; 
- Annulering van 8 weken tot 3 weken voor aanvang van de Esri GIS Conferentie: 50% van de 

deelnamekosten; 
- Annulering van 3 weken tot de dag van aanvang van de beurs: 100% van de deelnamekosten.  

 
Aansprakelijkheid 
Goederen van de standhouder die zich op de locatie van de beurs van de Esri GIS Conferentie bevinden of op de 
bijbehorende terreinen, zijn voor rekening en risico van de standhouder. Esri Nederland belast zich niet met het 
verzekeren van deze goederen. Esri Nederland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden 
door de standhouder, diens personeel of bezoekers -gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling 
of welke oorzaak dan ook inbegrepen- tenzij aan de bedrijfsleiding van Esri Nederland terzake opzet of bewuste 
roekeloosheid kan worden verweten. Standhouder vrijwaart Esri Nederland voor aanspraken van derden die verband 
houden met deelname van standhouder aan de Esri GIS Conferentie.  
 
Verzekering 
Standhouder dient zich ter zake van zijn deelname aan de Esri GIS Conferentie afdoende te verzekeren. 
 
Geschillen 
Alle geschillen ontstaan tussen Esri Nederland en standhouder naar aanleiding van deelname aan de Esri GIS 
Conferentie door standhouder zullen worden beslecht naar Nederlands recht door de bevoegde rechter te Rotterdam.  
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