
 

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SURINAME & AGRO BEURS 2020 
 

 

ARTIKEL 1: De deelnemer/participant moet ingeschreven zijn in het Handelsregister van de KKF en dient een ondertekend aanvraagformulier voor deelname te hebben ingeleverd ten 

kantore van BUFES en het verschuldigd standhuurbedrag te hebben voldaan. Een deelnemer/participant vallende onder één der volgende categorieën nl.: bloemen-, planten-, fruitteelt, 

kunst, huisnijverheid en huisvlijt hoeven niet ingeschreven te zijn in het Handelsregister van de KKF. Bij buitenlandse deelname (alleen voor de agro sector) moet de deelnemer/participant 

ingeschreven zijn in het Handelsregister van het desbetreffend land. 

  

ARTIKEL 2: De toewijzing van ruimte(s) zal in principe plaatsvinden naar volgorde van inschrijving. BUFES is bevoegd om wijziging van lokatie door te voeren voor ruimtelijke ordening. 
Deelnemers die over een door hun speciaal bepaalde plaats willen beschikken, kunnen tegen bijbetaling van 50% van het huurbedrag daartoe in de gelegenheid worden gesteld.  
 
ARTIKEL 3: De participant* mag de door BUFES toegewezen stand(s) niet aan een derde in gebruik afstaan of verhuren. 

 

ARTIKEL 4: Uitsluitend de producten en diensten zoals aangegeven op het deelnemersformulier mogen worden geëxposeerd en eventueel aan de man worden gebracht. BUFES behoudt 

zich het recht voor om bedrijven of organisaties en/of producten en diensten welke niet in overeenstemming met de beurs zijn en daarbij het karakter van de beurs doen ontaarden of het 

algemeen belang schaden, af te wijzen. De verkoop van levensmiddelen voor directe consumptie is niet toegestaan in de stand(s) zonder schriftelijke toestemming van BUFES. 

 

ARTIKEL 5: Indien er sprake is van deelname met een zelfbouwstand moet het ontwerp, inclusief de afmetingen, uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de beurs ter keuring worden voorgelegd 

bij BUFES. 

 

ARTIKEL 6: Electra-aansluitingen vinden plaats na betaling. Opgave en betaling van deze aansluitingen dienen uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de beurs te geschieden. Indien 

aansluitingen technisch nog mogelijk zijn na het verstrijken van deze deadline, zal de participant een toeslag van minimaal 50% van het normale tarief in rekening worden gebracht.  

 

ARTIKEL 7: De participant is verplicht al zijn medewerkers (inclusief bewakers en shiftmedewerkers) van een badge van BUFES te voorzien. De badge dient ter legitimatie en verschaft de 

drager toegang tot het beursterrein gedurende de gehele beurs. Nadere instructies van BUFES dienen opgevolgd te worden. 

 

ARTIKEL 8: Van participanten wordt verwacht dat zij op de eerste dag van de beurs uiterlijk om 14.30 uur gereed zijn met de inrichting van hun stands, omdat het terrein vanaf dat tijdstip 

niet meer toegankelijk is voor voertuigen en uiterlijk 15.30 uur alle voertuigen verwijderd dienen te zijn van het terrein. 

 

ARTIKEL 9: Bestuurders van voertuigen der standhouders mogen voor de aan- en afvoer van materialen, goederen en producten t.b.v. de stand(s) het beursterrein tot twee uur vóór de 

openingstijd van de beurs op- en afrijden en voorts weer vanaf één uur na sluitingstijd van de beurs op de desbetreffende dag. 

 

ARTIKEL 10: De bestuurders en inzittenden van de voertuigen der standhouders moeten zich steeds bij de wacht aan de poorten melden en legitimeren; zij dienen het voertuig na uit- of 

ingeladen te hebben, direct weer van het terrein te verwijderen. Achtergelaten voertuigen zullen in opdracht van BUFES op kosten van de standhouder worden verwijderd.  

 

ARTIKEL 11: Bij de inzet van eigen bewaking dient de participant BUFES hiervan op de hoogte te stellen. Deze eigen bewaking staat onder supervisie van de beursbewaking. Voor nadere 

informatie hieromtrent dient men contact op te nemen met BUFES.  

 

ARTIKEL 12: I.v.m. de beveiliging van het beurscomplex worden de poorten twee uren na de beurssluiting tot de volgende ochtend 09.00 uur voor een ieder inclusief voertuigen gesloten. 

 

ARTIKEL 13: De participant dient zijn eigen stand(s) en omgeving voortdurend en met name na elke dagelijkse sluiting schoon te maken en vrij te houden van afval, overtollig materiaal en 

alles wat de aanblik en/of het milieu zou kunnen verstoren en/of vervuilen. 

 

ARTIKEL 14: Het ten gehore brengen van muziek of geluid in de stand(s) welke voor overlast kan zorgen, is verboden. De participant dient zijn producten en diensten te exposeren zonder 

geluidsoverlast te veroorzaken. Wanneer dit door BUFES wordt geconstateerd kan dit leiden tot afsluiting van de stroomvoorziening en/of de stand(s). 

 

ARTIKEL 15: Afzegging van deelname dient uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de beurs schriftelijk te geschieden. Hierbij wordt een ‘cancellation fee’ ten bedrage van 25% van de totale 

standhuur in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 30 dagen voor aanvang van de beurs zal er geen restitutie plaatsvinden. 

 
ARTIKEL 16 : Bij overmacht bekend BUFES zich het recht de beurs data tot nader orde te verschuiven. De nieuw te hanteren data worden naar gelang de grondslag van de overmacht 

vastgesteld en bekend gemaakt. De annuleringsregels van BUFES zijn onverkort van kracht. 

ARTIKEL 17: Opruiming van de stand dient binnen één dag na sluiting van de beurs plaats te vinden. De participant is verplicht bij opruiming van de stand(s) al hetgeen onder zijn 
verantwoordelijkheid is aangebracht te verwijderen, zonder beschadiging van stand(s), gebouwen, installaties enz. 
 

ARTIKEL 18: BUFES stelt zich niet aansprakelijk voor schade geleden door de participant door verlies, diefstal en/of gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van BUFES. De participant is 

aansprakelijk voor elke schade, - ongeacht het feit of de schade is ontstaan door schuld van de participant dan wel door schuld van derden - toegebracht aan have en goed van BUFES die 

tijdens de beurs onder het beheer van de participant berust(te).  

 

ARTIKEL 19: Bij geschillen tussen deelnemers m.b.t. het gebruik van merknamen en/of patenten zullen belanghebbenden zich moeten richten tot de kortgedingrechter. 

 

ARTIKEL 20: BUFES kan nadere regels vaststellen bij elke beurs. BUFES behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden naar alle redelijkheid en billijkheid toe te passen.  

 

ARTIKEL 21: De participant dient zich stipt te houden aan de onderhavige voorwaarden, de wettelijke bepalingen, de openbare orde, de goede zeden en de overeengekomen 

standafmetingen. Nalating hiervan zal ontegenzeggelijk leiden tot het treffen van geëigende maatregelen door de KKF. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de 

toepassing van deze voorwaarden, zullen bij arbitrage beslecht worden. Partijen kiezen als arbiter de heer Mr. R. Soerdjbalie en bij diens afwezigheid of ontstentenis een door hem aan te 

wijzen persoon als diens plaatsvervanger. Indien de participant zich niet met het besluit kan verenigen, zal sluiting van de desbetreffende stand(s) staande de beurs kunnen plaatsvinden. 

 
ARTIKEL 22: Voor nadere informatie, toelichting of assistentie anderszins tijdens de beurs, gelieve zich te wenden tot BUFES op het beursterrein aan de Prof. W.J.Kernkampweg # 37. 
 

*Onder participant wordt in deze voorwaarden zowel de vrouwelijke als de mannelijke deelnemer bedoeld.  

* BUFES: Business Fairs & Events Suriname. 

 

 

 

 

Geldig tot 31 december 2020 

 


