
 
 
Algemene voorwaarden standhouders 
 
 
Artikel 1 – Definities 
 
“Evenement”: onderwerp van de boeking zoals vermeld in de aanvraag 
 
“Trompenburg”: Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum 
 
“Deelnameformulier”: aanvraag van de boeking.  
 
“Deelnemer”: de aanvrager van de boeking zoals genoemd in het Deelnameformulier 

 
Artikel 2 - Inschrijving 

2.1 Inschrijven voor deelname aan een Evenement dient te geschieden middels het invullen van het Deelnameformulier, dat 
direct bij Trompenburg kan worden opgevraagd. Dit Deelnameformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig 
ondertekend door Trompenburg te zijn ontvangen. Na bevestiging/ondertekening door Trompenburg is deelname 
definitief 

2.2 De Inschrijver garandeert de juistheid van de bij zijn inschrijving verstrekte gegevens en garandeert de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van hemzelf dan wel van de door hem opgegeven vertegenwoordiger. 

2.3 Trompenburg neemt de van Inschrijvers verkregen gegevens op in een daartoe aangehouden administratie.  

2.4 Inschrijvingen welke wegens ruimtegebrek niet direct kunnen worden geaccepteerd, kunnen op een wachtlijst worden 
geplaatst. Over deze inschrijvingen wordt vóór de opening van het Evenement beslist. Op dezelfde wijze wordt beslist 
ten aanzien van de toewijzing van door annulering naderhand vrijgekomen Standruimte. 

2.5 Trompenburg behoudt zich het recht voor de inschrijving om haar moverende redenen te weigeren. Voorts behoudt 
Trompenburg zich het recht voor om bij acceptatie van de inschrijving voorrang te verlenen aan bepaalde standhouders 
als deze de kwaliteit van het Evenement in hun ogen ten goede komt. 

2.6 De Deelnemingsovereenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie (aanvaarding) van de inschrijving (aanbod) 
door Trompenburg, waarna de Inschrijver Deelnemer wordt. De acceptatie wordt per e-mail bevestigd door 
Trompenburg aan de Deelnemer. 

2.7 De Deelnemer heeft het recht de Deelnemingsovereenkomst kosteloos te beëindigen gedurende de 30 dagen vóór de 
eerste dag van de opbouw van het Evenement (de Annuleringstermijn). De Deelnemingsovereenkomst kan binnen de 
Annuleringstermijn worden geannuleerd door het sturen van een e-mail aan Trompenburg, via het e-mailadres als 
vermeld in de Deelnemingsovereenkomst. Na de Annuleringstermijn kan de Deelnemingsovereenkomst enkel worden 
beëindigen door middel van het betalen van een annuleringsvergoeding, zoals bepaald in artikel 3 hieronder. 

2.8 Bij de vaststelling van Standruimte vermeldt Trompenburg plaats, type en afmetingen van de Standruimte die de 
Deelnemer huurt. Bij het bepalen van de Standruimte zal Trompenburg zoveel mogelijk rekening houden met de 
voorkeur en wensen van de Deelnemer. De vaststelling van de Standruimte is bindend voor de Deelnemer, zowel wat 
betreft de afmetingen als de plaats in de tuin. 
  

Artikel 3 - Annulering en standverkleining 

3.1 Verzoeken van een Deelnemer om een Deelnemingsovereenkomst te annuleren of te wijzigen kunnen per e-mail 
worden ingediend. Trompenburg kan een dergelijk verzoek inwilligen onder de voorwaarde dat de Deelnemer de 
navolgende annuleringsvergoeding voldoet, welke is gebaseerd op een vast percentage van de Deelnemingskosten: 

• bij annulering tot 30 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: kosteloos; 

• bij annulering van 29 tot 14 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 50% van 
de Deelnemingskosten; 

• bij annulering van 13 tot 4 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 100% van 
de Deelnemingskosten; 

• bij annulering tot en met 3 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 120% van 
de Deelnemingskosten; 

• bij niet of te laat (zoals genoemd in art. 8.2) verschijnen op een van de geboekte dagen: 150%. 
 

of zoveel meer, als naar het oordeel van Trompenburg dient te worden betaald als compensatie voor de ten gevolge 
van de annulering of wijziging gemaakte of nog te maken kosten.  

3.2 Op de vergoedingen genoemd in dit artikel zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht. 
  

 

Artikel 4 - Wijzigingen 



 
 

4.1 Trompenburg heeft het recht om in geval van bijzondere omstandigheden, de in de Deelnemingsovereenkomst vermelde 
data en tijden van een Evenement, de ten behoeve van de Deelnemer vastgestelde Standruimte, standtype en/of 
standplaats dan wel, in uitzonderlijke omstandigheden, het concept van het Evenement te wijzigen, dan wel het 
Evenement geen doorgang te laten vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding 
van eventuele gemaakte kosten en/of schade. 

4.2 Wijzigingen van data, tijden, Standruimte, standtype en/of standplaats en het concept van het Evenement geven de 
Deelnemer niet het recht diens inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren. 

4.3 De Deelnemingsovereenkomst zal vervallen in het geval het Evenement geen doorgang vindt. Trompenburg zal in dat 
geval alle door de Deelnemer aan Trompenburg gedane betalingen restitueren en onder aftrek van de reeds voor 
Trompenburg ontstane kosten terzake van het Evenement. Deze kosten worden geheel of gedeeltelijk over de 
Deelnemers omgeslagen naar evenredigheid op basis van de aan hen toegekende Standruimte.  

  

Artikel 5 - Toegangsprijzen en -bewijzen 

5.1 Door Trompenburg wordt voor het Evenement de reguliere toegangsprijs gerekend. Trompenburg kan voor het 
Evenement een aangepaste toegangsprijs worden vastgesteld welke geldt voor alle bezoekers.   

5.2 Deelnemers hebben tijdens het Evenement recht op gratis toegang. Relaties van de Deelnemer kunnen via de website 
van Trompenburg toegangsbewijzen aanschaffen. 

 

Artikel 6 - Expositieprogramma en deelnemers 

6.1 Op het Evenement worden de in de Deelnemingsovereenkomst omschreven goederen en diensten tentoongesteld. 
Trompenburg heeft, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en zonder opgaaf van redenen, het 
recht goederen en diensten te weigeren of onmiddellijk van het Evenement te (doen) verwijderen, ook indien het 
goederen en diensten betreft als vermeld op het Inschrijvingsformulier en/of in de Deelnemingsovereenkomst. De 
hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Deelnemer. 

6.2 Trompenburg kan foto- en/of filmopnamen maken van het Evenement en de aldaar aanwezige Standruimtes en 
personen voor marketingdoeleinden van Trompenburg. Trompenburg zal daarvoor toestemming vragen indien nodig. 
Deelnemers en door hen ingeschakeld personeel zullen openbaarmaking en/of verspreiding van de opnamen gedogen 
en vrijwaren Trompenburg voor eventuele claims dienaangaande. 

  

Artikel 7 - Betalingsverplichtingen 

7.1 De Deelnemer is de in de Deelnemersovereenkomst vermelde Deelnemingskosten alsmede eventueel andere in de 
Deelnemersovereenkomst vermelde bijdragen verschuldigd. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met 
BTW. 

7.2 Indien de Deelnemer van mening is dat hij een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient hij dit binnen tien dagen na 
factuurdatum per e-mail en onderbouwd mee te delen aan Trompenburg, bij gebreke waarvan zijn eventuele recht op 
vermindering van het factuurbedrag vervalt. 

7.3 Trompenburg is gerechtigd betalingen van een Deelnemer eerst in mindering te brengen op diens nog openstaande 
schulden jegens Trompenburg. 

 
Artikel 8 - Opbouw 

8.1 De Deelnemer dient de Standruimte op de hem toegewezen standplaats op te bouwen en in te richten met 
inachtneming van de voorwaarden gesteld in , alsmede verdere aanwijzingen van Trompenburg. 

8.2 

 
 
8.3 

Op de dag van het Evenement dient de Standruimte minimaal 30 minuten vóór aanvang van het publiek klaar en 
ingericht te zijn.  

 
Tijdens de opbouw van het Evenement kan de tuin alleen ter voet betreden worden en doen goederen met 
handkarretjes en evt indien beschikbaar de golfkar vervoerd te worden. Het is niet mogelijk om de tuin met een auto 
of bus te betreden.  

 
Artikel 9 - Ontruiming en afbraak 

9.1 De Deelnemer is gehouden de door hem gehuurde Standruimte na het beëindigen van het Evenement in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan de Standruimte en/of de tuin komen voor 
rekening van de Deelnemer. 

 


