VOORWAARDEN EXPOTEAM
Onderstaand een beknopt overzicht van onze voorwaarden. Onze volledige
voorwaarden kunnen we u per post toesturen

GELDIGHEIDSDUUR EN PRIJZEN OFFERTE
Deze offerte is geldig tot 30 dagen na de
offertedatum, tenzij anders is vermeld in deze
offerte.
De in deze offerte aangeboden prijzen zijn
gebaseerd op het in de offerte beschreven bestek.
De offerte is exclusief servicekosten, zoals kosten
van hoofdaansluiting elektra, water en internet,
rigging en daarbij behorende (ophang)kosten,
afvalverwijdering en eventueel daarbij behorende
heftruck – en opslagkosten, et cetera. Deze kosten
zullen door de beursorganisatie rechtstreeks bij de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
De offerte is exclusief eventueel meerwerk.
De offerte is exclusief btw.
AANLEVERING GEGEVENS
Ontwerp en opmaak van grafische bestanden
dienen uiterlijk 21 dagen voor de in deze offerte
genoemde aanvangsdatum van de beurs te worden
aangeleverd, tenzij anders is overeengekomen.
Ontwerp en opmaak van grafische bestanden
dienen correct aangeleverd te worden in het door
Expoteam aangegeven bestandsformat. Expoteam
is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van
druk- en printwerk indien DTP gegevens en/of
grafische bestanden in een ander format worden
aangeleverd.
Bij te late aanlevering van de grafische bestanden
kan Expoteam extra kosten in rekening brengen.
EIGENDOM
De opgeleverde beursstand blijft eigendom
van Expoteam, evenals het auteursrecht op
het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte
ontwerpen, tekeningen, et cetera, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen.

FACTURERING EN BETALING
Expoteam factureert de in deze offerte aangeboden
prijzen aan opdrachtgever, tenzij anders in
deze offerte is overeengekomen, in twee gelijke
termijnen:
50% na ondertekening van de opdracht door de
opdrachtgever;
50% bij oplevering van de beursstand door
Expoteam op of voor de aanvangsdatum van de
beurs.
De opdrachtgever dient de facturen van
Expoteam binnen 14 dagen na de factuurdatum
te betalen door overboeking op de bankrekening
van Expoteam, tenzij anders in deze offerte is
aangeboden of schriftelijk is overeengekomen.
MEER- EN MINDERWERK
Verrekening van meer- en minder werk vindt
plaats:
1. ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de
voorwaarden van uitvoering;
2. ingeval van afwijkingen van de bedragen
van eventuele stelposten en de verrekende
hoeveelheden;
Wijzigingen als in sub 1 bedoeld, zullen schriftelijk
worden overeengekomen. Het gemis van een
schriftelijke opdracht laat de aanspraken van
Expoteam en van de opdrachtgever op verrekening
van meer- en minder werk onverlet.
Meer- en minderwerk wordt na uitvoering van
de opdracht in rekening gebracht respectievelijk
verrekend en dient binnen de gestelde
betalingstermijn te worden voldaan door de
opdrachtgever.

