
Deelnamevoorwaarden — Nederlands Chinese Handelskamer 

Beursdeelname Anufood Shenzhen – 2021 
 

1. De deelnemende onderneming of instelling moet conform de Handelsregisterwet 1996 

ingeschreven staan in het handelsregister van de bevoegde Kamer van Koophandel.  

2. De aanmelding is geregistreerd nadat de onderneming of instelling daarvan van ons een 

bevestiging heeft ontvangen.  

3. Uitsluitend de NCHK en haar lokale partners verstrekken informatie over de groepsinzending.  

4. De NCHK behandelt aanmeldingen strikt in volgorde van binnenkomst.  

5. Annulering door de deelnemer is niet mogelijk na de definitieve aanmelding.  

6. De NCHK behoudt zich het recht inschrijvers die zich na de vermelde deadline aanmelden te 

weigeren.  

7. De deelnemende onderneming of instelling neemt deel aan de activiteit en gaat akkoord met 

de in de aankondiging vermelde stand- en organisatiekosten. Tevens gaat de deelnemer 

akkoord met de deelnemersvoorwaarden van Koelnmesse (Beijing) Co., Ltd.. Met een SIB 

Missievoucher kunt u mogelijk tot €2.500,- (netto) reductie krijgen op de tarieven. BTW over 

dit bedrag dient wel betaald te worden. U dient dit rechtstreeks aan te vragen bij RVO.  

8. De NCHK behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren of te annuleren, indien 

hiertoe naar haar oordeel gegronde redenen bestaan. 

9. Bij annulering door de deelnemer zullen de reeds gemaakte kosten die gepaard gaan met de 

organisatie van het project of de reservering van de m2 en standbouw in rekening gebracht 

worden aan deze deelnemer.  

10. Reeds gemaakte of in overleg vastgelegde kosten voor reis en verblijf zijn voor rekening van 

de deelnemer.  

11. De NCHK behoudt zich het recht voor om het project te annuleren, indien hiertoe naar haar 

oordeel gegronde redenen bestaan, zoals het niet behalen van het minimaal aantal 

deelnemers, aantal m2 of aanbod door de beurs van een stand locatie die in de ogen van de 

NCHK niet voldoet of zoals in het geval van overmacht. Hieronder worden in ieder geval 

begrepen (natuur)rampen, oorlog en volksopstanden brand, wegblokkades, stakingen of 

werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.  

12. De deelnemer is verplicht de deelnemersbijdrage binnen veertien dagen na ontvangst van de 

factuur te voldoen. Wanneer de deelnemersbijdrage niet voldaan is voor aanvang van de 

beurs behoudt de NCHK zich het recht voor deelnemer uit te sluiten van deelname zonder 

verval van betalingsplicht.  

13. De NCHK zal voor de stand/het paviljoen gebruik maken van een open stand formule met 

enige Holland elementen. Iedere deelnemer kan de eigen stand verder naar eigen inzicht 

inrichten. Wij streven naar een professionele uitstraling voor het paviljoen.  

14. De NCHK bepaalt uiteindelijk (in overleg) de locatie van de individuele deelnemers op het 

paviljoen. Dit is bindend.  

15. Deelnemers nemen op eigen risico deel aan de beursdeelname. De NCHK is op geen enkele 

wijze aansprakelijk voor schade die voor deelnemers ontstaat vóór, tijdens of na deelname 

aan de beurs, tenzij de NCHK opzet of grove schuld kan worden verweten ter zake het 

ontstaan van de schade.  

  



16. De NCHK hanteert een m2 prijs afhankelijk van de gewenste stand grootte en locatie 

(exclusief BTW) met een minimale afname van 9 m2 op het paviljoen. Bij het pakket is 

inbegrepen:  

A. Premium standbouw, premium tapijt, standaard inrichting met premium look, witte 

achterwanden, hangende fries met verlichting rondom het paviljoen.  

B. Digitale stand à 4m². 

C. Algemene flyer voor promotie tijdens beurs, promotie via contacten en sociale 

media kanalen NCHK, Ambassade en andere organisaties. Mogelijk i.s.m. het 

consulaat een lounge en een receptie.  

D. Registratie bij de beursorganisatie en verdere communicatie met betrekking tot 

stand, catalogus, badges en deelname.  

E. Afhandeling van de betaling aan de beurs 

F. E. Kick-off bijeenkomst vooraf.  

Inrichting van de eigen standruimte is voor de deelnemers zelf.  

17. Niet inbegrepen zijn individuele kosten, zoals: verzorgen samples, reis- en verblijfkosten, 

tolkkosten, verteringen, individueel transport en eigen en extra inrichting van de stand. Deze 

komen voor rekening van de deelnemer en zullen aan de deelnemer worden doorbelast 

indien van toepassing.  

18. Het event gaat door bij voldoende aanmeldingen voor 72m².  
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