
 
Reglement  Fotograficabeurzen. 

 
1. Tafelhuur is alleen mogelijk voor leden van Fotografica. Als er nog plaatsen over zijn kunnen 

ook niet-leden een tafel huren. 
2. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als de tafelhuur op tijd is ontvangen.  Alleen  

tafelhuurders uit het buitenland buiten de eurozone kunnen bij wijze van hoge uitzondering hun 
tafelhuur aan de ingang contant betalen. Inschrijving is mogelijk via deze link: Fotografica 

3. De tafelhouder en zijn personeel (maximaal twee personen per tafel) krijgen gratis toegang tot de 
beurs.  

4. De standhuur is als volgt vastgesteld: 
 € 35,-- per tafel  voor leden ( € 50,-- voor niet-leden). 

5. Tafels hebben de afmeting van 200 x 80 cm. De stand mag niet in het gangpad worden 
uitgebouwd en niet van opbouwen worden voorzien, die mogelijk hinderlijk zijn voor andere 
tafelhuurders. Vrije vluchtpaden mogen niet worden belemmerd. 

6. De beurscommissie wijst de tafels in alle redelijkheid toe. Tafelhuurders kunnen hun voorkeur 
opgeven. Wanneer meerdere tafelhuurders dezelfde voorkeur hebben uitgesproken beslist de 
beurscommissie over de toewijzing. Het is mogelijk dat iemand dan een tafel op een andere plaats 
krijgt toegewezen. Niemand kan een plek claimen.  

7. Deelname aan de beurs geschiedt geheel voor eigen risico. 
8. Vereniging Fotografica, alsmede haar bestuur en de beurscommissie kunnen niet aansprakelijk 

worden gesteld voor schade van welke aard dan ook  
9. Vereniging Fotografica, alsmede haar bestuur en de beurscommissie spelen geen enkele rol in de 

transacties tussen tafelhuurders en bezoekers, en tafelhuurders onderling. 
10. Tafelhuurders mogen uitsluitend materiaal aanbieden dat tot het verzamelgebied van fotografica 

en toebehoren behoort. 
11. Annuleren van tafelreserveringen is mogelijk tot 10 dagen voor de beurs. De tafelhuur wordt dan 

gerestitueerd. Restitutie vindt niet plaats bij opzeggen binnen 10 dagen voor aanvang van de 
beurs, of wanneer de tafelhuurder niet op de beurs verschijnt. 

12. Tafels worden tot 10.00 uur gereserveerd voor de huurders. Hierna kan de beurscommissie de 
tafels toewijzen aan een ander zonder dat restitutie van de tafelhuur plaatsvindt. 

13. Personen met handel, die op de beurs verschijnen zonder voorafgaande reservering (zowel leden 
als niet-leden), krijgen alleen tafel tegen € 50,--. 

14. Tafelhuurders kunnen zich vanaf   07.30 Uur laten registreren waarbij zij (en hun mede-
verkopers) een badge  krijgen uitgereikt. Alleen tafelhuurders uit het buitenland (buiten de 
eurozone) kunnen hun tafelhuur contant voldoen tijdens de registratie.  

15. Tafelhuurders kunnen tussen 07:30 en 09:00 uur en NA 16:00 uur via een speciale ingang aan de 
zijkant van het gebouw naar binnen en naar buiten Van 09:00 tot 16:00 blijft deze deur 
gesloten. Alleen personen die hun badge zichtbaar dragen mogen de hal binnen gaan. Voor de 
veiligheid van uw spullen zien controleurs er op toe dat geen onbevoegden de hal binnen gaan.  

16. De tafelhuurder dient zijn tafel rond 09.00 uur ingericht te hebben en gedurende de gehele dag bij 
zijn tafel aanwezig te zijn. Voor 15.30 uur vertrekken zonder toestemming van de 
beurscommissie is niet toegestaan. De standhouders toegang blijft gesloten tot 16:00 uur 

17. De naam van de tafelhuurder dient zichtbaar te zijn (op de badge en/of op de tafel). 
18. Het aanbrengen van mededelingen op deuren, ramen, wanden in het gebouw is niet toegestaan 
19. Tafelhuurders die zich niet onderwerpen aan dit reglement kunnen worden uitgesloten van 

deelname aan een volgende beurs. 
20. Door tafels te reserveren en de verschuldigde tafelhuur hiervoor te voldoen verklaart de 

tafelhuurder akkoord te gaan met dit reglement. 
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