
REGISTRATIEFORMULIER

16-17 NOVEMBER
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Litouwen

Controleer de servicecatalogus en vul het registratieformulier 
in volgens uw behoeften.
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A. TENTOONSTELLINGSRUIMTE

A.1. RUIMTE EN STANDS* (*verplicht om te kiezen)
*Als exposant van deze Trade Show krijgt u 1 maand gratis Millenium-abonnement op het online veilingplatform 
Millenium-state.com

Model S-1

Model S-2

Model S-3

Model M-1

Model M-2

Model M-3

Model L-1

Model L-2

Model L-3

Stand bevat 1 kleine tafel met een 
tafelkleed en 1 stoel.

Stand bevat 1 kleine tafel met een 
tafelkleed, 1 stoel en een extra muur van 
2 meter.

Omvat een 2x2x2,5m stand, 1 richtbare 
armatuur, een tafel van 120x90cm met 
tafelkleed, 2 stoelen, 1 vuilnisbak, 1 
stopcontact..

Stand met 1 middelgrote tafel met een 
tafelkleed, 2 stoelen en een extra 3,5 
meter "accordeon" -muur (scheiding 
van tafels is mogelijk). 

Omvat een 2x3x2,5m stand, 1 richtbare 
armatuur, een tafel van 160x90cm met 
een tafelkleed, 2 stoelen, 1 vuilnisbak, 1 
stopcontact.

Stand bevat 1 grote tafel met een tafelkleed 
en 3 stoelen (scheiding van tafels is 
mogelijk).

Stand bevat 1 middelgrote tafel met een 
tafelkleed en 2 stoelen (scheiding van 
tafels is mogelijk).

Stand omvat 1 grote tafel met een 
tafelkleed, 3 stoelen en een extra muur van 
5 meter breed met een podium (scheiding 
van tafels is mogelijk).

Omvat een 2x4x2,5m stand, 1 richtbare 
armatuur, een tafel van 240x90cm 
met tafelkleed, 3 stoelen, 1 vuilnisbak, 1 
stopcontact.. 

200

350

200

500

200

200

4m2 6m2 8m2

Prijs: 129€/twee dagen  

Prijs: 299€/twee dagen 

Prijs: 499€/twee dagen 

Prijs: 249€/twee dagen

Prijs: 499€/twee dagen 

Prijs: 799€/twee dagen  

Prijs: 349€/twee dagen  

Prijs: 799€/twee dagen  

Prijs: 999€/twee dagen

360x60  
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A.2. AANVULLEND MEUBILAIR

S-1 
STweezits groene lederen sofa 
(145x80cm) Prijs: 99€ 

S-2 
Tweezits witte lederen sofa 
(120x68cm) Prijs: 129€ 

A-1 
Witte lederen fauteuil.  
Prijs: 79€ 

CH-4; CH-5
Zwarte lederen barstoel. 
Prijs: 29€ 

CH-6; CH-7
Lederen witte (CH-6) of 
zwarte (CH-7) barstoel.  
Prijs: 59€ 

A-2 
Witte lederen poef.  
Prijs: 40€ 

CH-1; CH-2 
Textiel witte (CH-1) of zwarte 
(CH-2) stoel. Prijs: 29€ 

CH-3 
Witte lederen stoel.  
Prijs: 40€ 

B-1 
Informatietafel met wit 
gelamineerde plaat  
(90x50x110cm) Prijs: 249€ 

F-1 
Zwarte metalen  
flyerstand  
(140x28cm)
Precio: 49€ 

SH-1 
Glazen vitrine.  
Prijs: 139€ 

SH-3 
Glazen vitrine.  
Prijs: 129€ 

SH-2 
Glazen vitrine.  
Prijs: 159€ 

SH-4 
Glazen vitrine.  
Prijs: 139€ 

T-2 
Witte salontafel (80x80cm) 
Prijs: 39€ 

B.1. ADVERTENTIE IN DE BEURSCATALOGUS
Vilnius International Coin Fair 2019 heeft een eigen catalogus! De 
tentoonstellingscatalogus is een speciaal tijdschrift met artikelen 
over beleggen in goud, munten, bankbiljetten, medailles en andere 
verzamelobjecten, Gepubliceerd ter gelegenheid van de MS Vilnius 
International Coin Fair. Iedere bezoeker krijgt het magazine bij aankomst 
op de show. De catalogus zal ook worden gepresenteerd aan de Online 
Collectors Community van Millenium State. Dit is de beste plaats om uw 
merk te presenteren aan een verzamelaars en investeerders.

B. ADVERTENTIEPLAATS

A1 A2

210mm

297mm B1

210mm

297mm

C1 C2

210mm

297mm D1

420mm

297mm

E3 E4

E1 E2

210mm

148,5mm

B-2 
Zwarte chromen glazen 
bartafel (Ø60x11cm) 
Prijs: 49€ 

T-1 
Witte ronde salontafel 
(Ø70x75cm) Prijs: 39€ 

T-3 
Chromen glazen  
ronde salontafel 
(Ø70x45cm)  
Prijs: 39€ 

Prijs: 249€  Prijs: 249€ Prijs: 549€  Prijs: 99€  

Prijs: 99€Ik zou professionele grafische ontwerpdiensten voor de 
showcatalogus willen krijgen Prijs: 699€  Prijs: 699€ Prijs: 900€  

BINNENKANT VAN DE VOORZIJDE

LINKSE PAGINA RECHTSE PAGINA PAGINAVERDELING (TWEE PAGINA'S) HALVE PAGINA

BINNENKANT VAN DE ACHTERZIJDE ACHTERZIJDE
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Roll-up op uw 
tentoonstellings-
ruimte.

Roll-up aan de 
ingang van de 
beurs.

Roll-Up C  

Prijs: 190 €  

Prijs: 230 € 

Roll-up op uw 
tentoonstellings-
ruimte.

Roll-up aan de 
ingang van de 
beurs.

Roll-Up B 

Prijs: 170 €  

Prijs: 210 €

Roll-up op uw 
tentoonstellings-
ruimte.

Roll-up aan de 
ingang van de 
beurs.

Roll-Up A  

Prijs: 150 €  

Prijs: 190 € 

B.2. ADVERTENTIE OP HET TICKET (exclusieve beperkte ruimte)

Advertentieruimte op het ticket! Er is slechts één exclusieve 
advertentieruimte. Wees de eerste om deze ruimte te kopen om 
ervoor te zorgen dat elke bezoeker uw advertentie te zien krijgt. Uw 
merk wordt zowel op het online ticket als op het ticket geplaatst dat 
op de evenementendag wordt verkocht.
 

We bieden de mogelijkheid om een roll-up te kopen, die u in de 
expositieruimte kunt plaatsen, hetzij bij de ingang of op uw stand. 
Na de beurs krijgt u zowel de poster als de constructie zelf.

I want to purchase this advertisement space

Uw advertentie in de tentoonstellingsruimte aan de muur.

B.3. ROLL-UP TIJDENS DE TRADE SHOW

B.4. TV SCHERMEN

Promoot je merk op een moderne manier! We bieden een optie om uw merk op een tv-scherm te presenteren. 
U kunt ervoor kiezen om het tv-scherm naast uw beursstand te nemen of uw presentatie ook via de projector op 
een muur in de hoofdruimte te tonen.

Prijs: 1100€ 

Ik zou graag 
professionele grafische 
ontwerpdiensten willen 
krijgen.

Prijs: 99€ 

Prijs: 249€/twee dagen  
Tv-scherm in uw tentoonstellingsruimte.

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm): 99€/twee dagen   
SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm): 129€/twee dagen      
PANASONIC 55" (1240x716x47mm): 139€/twee dagen   

E - TICKET REGULAR TICKET

REGULAR TICKET ACHTERZIJDE
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Your logo place

B.6. LOGO OP DE STARTPAGINA 
VAN DE WEBSITE

B.5. HOSTESSEN

We bieden advertentieruimte op de startpagina van de website. 
Laat bezoekers weten dat u deelneemt aan dit evenement! 
Koop 200px x 200px advertentieruimte voor uw logo met een 
hyperlink naar uw eigen website.

Trek de aandacht met hostessen. U kunt hostessen huren voor flyering bij de 
ingang van de beurs of om uw stand personeel te ondersteunen.

 

 
 

 
 

 
 

 

 

B.7. ADVERTENTIE OP SOCIALE MEDIA

Laat bezoekers meer over u weten. Wij bieden u de mogelijkheid 
om uw advertentie gratis op de sociale netwerkpagina van onze 
beurs te plaatsen! 

 

17-18 NOVEMBER 2018
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lithuania

Newsletter example

Your Coins

About Your activities

Contacts

Your logo with pictures

Additional photo

B.8. ADVERTENTIE IN MS NIEUWSBRIEF

We kunnen u de mogelijkheid bieden om uw merk te promoten in de 
Millenium State-nieuwsbrief. Millenium State is een gespecialiseerde 
online marktplaats voor verzamelaars en beleggers over de hele wereld 
met een groeiende populariteit met honderden gebruikers per maand. Wij 
zullen u helpen uw publiek op een efficiëntere manier te bereiken, zelfs 
buiten de tentoonstellingsruimte!

Prijs: 30€/uur

Prijs: 249€  

Prijs: 599€  

1e dag (zaterdag)

Aantal hostessen Aantal hostessen

Aantal uren Aantal uren

2e dag (zondag)

200px

200px

TOTAL PRIJS: 

GRATIS !



6

C.1. HOTEL

C.3. VERTAALDIENSTEN

C.2. MAAK UW EIGEN CATALOGUS / FLYERWe raden u aan om het meeste uit uw bezoek aan Vilnius te 
halen door in het Radisson Blu hotel te verblijven. Radisson Blu 
organiseert de MS Vilnius International Coin Fair 2019, dus u 
hoeft zich geen zorgen te maken over vervoer. Bovendien kunt 
u vanuit uw kamer genieten van de kwalitatief hoogstaande 
hoteldiensten en een spectaculair uitzicht op Vilnius! Als 
exposant krijgt u tijdens uw verblijf de beste service en de 
beste prijzen, aangezien u een kortingscode kunt krijgen zodra 
de registratie is voltooid.

Wij bieden vertaaldiensten tijdens uw expositietijd. Kies 
eenvoudig de talen waarvoor u professionele vertalingen 
nodig hebt! (van welke taal naar welke taal)

vertalen vanuit:

vertalen naar:

Als je het meeste uit de tentoonstelling wilt halen, maak dan je 
eigen catalogus! Wij kunnen u professionele ontwerpdiensten 
aanbieden. Ons team kan catalogi, flyers, brochures, posters 
en zelfs meer maken! We nemen contact met u op om uw 
behoeften te kennen en de beste prijzen aan te bieden.

C. AANVULLENDE DIENSTEN

C.4. VITRINES

Om uw artikelen veilig te houden, kunt u tijdens uw 
expositietijd vitrines bestellen.

Ik heb nodig vitrines

Aantal vitrines

C.5. EXTRA VEILIGHEIDSAGENT

Als u denkt dat u extra beveiliging 
nodig heeft, kunnen we u een extra 
bewaker voorzien. Dit wordt een 
professioneel beveiligingsagentschap 
dat u of uw expositieruimte tijdens 
uw verblijf begeleidt. Kies het aantal 
bewakers en het aantal uren dat u ze 
nodig zult hebben.

Aantal bewakers:

Aantal uren:

H

C.6. KLUIS

Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij de meest 
geschikte kluis kiezen.

Prijs: - € (KORTINGSCODE)  

Prijs: op aanvraag

Prijs: op aanvraag

Prijs: op aanvraag

Prijs: 14€/urr  

Prijs: op aanvraag
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C.7. VIDEO INTERVIEW / FOTOSHOOT

Om te registreren voor de online veiling, vindt u het registratieformulier op de startpagina van de website.
Nog geen Millenium-abonnee? ABONNEER NU: millenium-state.com

C.8. AFHALEN OP DE LUCHTHAVEN

Om uw bedrijf te promoten, stellen we u voor om een 
unieke video of een fotoshoot te maken van uw stand en uw 
bedrijf. U kunt een interview geven en alle voordelen van uw 
bedrijf laten zien. Kies deze service en wij houden u op de 
hoogte om de details te bespreken.

Millenium State Marketplace 
wordt een thuis voor een aantal 
van de mooiste numismatische 
munten en andere 
verzamelobjecten in online 
veilingen. Met onze ervaring in 
zeldzame munten, zijn we in 
staat de beste consignatiedienst 
aan onze bieders te leveren. 
Naast zeldzame munten kunt u 
ook medailles, bankbiljetten of 
versieringen in consignatie geven.  

Verzamelaars worden aangemoedigd om hun 
collecties van zeldzaamheden naar de Millenium State 
Marketplace te verzenden. Een online veiling van 
Millenium State vindt plaats op 16 november en begint 
om 14:00 uur Vilnius-tijd. Beschrijvingen met foto's 
worden geüpload door Millenium State op het MS-
platform. Bieders van over de hele wereld zullen hun 
maximum biedingen plaatsen tijdens de laatste minuut.
Millenium State creëert vertrouwen tussen de koper en 
de verkoper. Word een Millenium-abonnee voor een jaar 
en geniet van alle voordelen van de verzamelwereld!

Als u uw artikel wilt 
indienen voor de MS 
online veiling, moet u 

registreren voor niets op  
millenium-state.com.

Onderteken de 
zending en stuur 
uw collectie naar 

het kantoor in 
Luxemburg of 

Vilnius.

U kunt beginnen 
met het verzenden 
van uw artikelen! 
Vul het formulier 

in.

De numismatische 
experts van Millenium 

State bereiden uw 
collectie voor op 
de online veiling 

(professionele 
beschrijving en 
afbeeldingen).

Verkoop je 
verzameling op de 
Millenium State-

veilingdag voor de 
beste prijs!

Hoe werkt het?

16 november 2019 - veilingdag

Wij bieden een snelle en veilige 
manier om van uw aankomstpunt 
naar uw hotel of expositieruimte 
te komen. U hoeft zich geen 
zorgen te maken over transport. 
Kies deze service en we nemen 
contact met u op om uw 
behoeften te bespreken!

D. ONLINE VEILING

1. 2. 3. 4. 5.

Prijs: op aanvraag

Prijs: 39€/weerskanten  
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IK BEN EEN DEALER

MEVR. / DHR. VOORNAAM*

PHONE NUMBER*
E-MAIL*

BEDRIJFSNAAM

ADRES*
BEDRIJFSCODE*

ADRES*
POSTCODE* BTW NR.:

Waar heeft u over de beurs gehoord?* Geef een korte beschrijving van wat voor soort 
artikels u gaat presenteren:

Selecteer uw favoriete artikels:

Handtekening Datum

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie bijlage 11p.)

* Velden met een ster zijn verplicht
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met:

ms-coin-fair@millenium-state.com
+352 671 08 08 88

STAD*

ACHTERNAAM*

CONTACTPERSOON*

IK BEN EEN PRIVÉ-VERKOPER

Trade show website

Artikelen / Tijdschriften

Op een andere beurs

Sociale Media

Millenium State nieuwsbrief

E-mail / SMS / Oproep

Aanbevelingen van collega's

Andere

MUNTEN MEDAILLES ACCESSOIRES ANDERE
BANKBILJETTEN DECORATIES BELEGGINGSGOUD

REGISTRATIEFORMULIER

Na het vullen van de tabel print de drie pagina's (8,9,10p.), onderteken ze en stuur naar ons:   
- gescand bestand met uw handtekening naar: ms-coin-fair@millenium-state.com 
- of per post: Recto et verso, Aguonų g. 4 LT 03213 Vilnius, Lithuania
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CH-4
CH-6

CH-1  

BESTELLIJST

A TENTOONSTELLINGSRUIMTE

B ADVERTENTIEPLAATS

Object Aantal stuks Prijs

Vul het registratieformulier in met betrekking tot uw behoeften.

A.1. RUIMTE EN STANDS* (*verplicht om te kiezen)

A.2. ADDITIONAL FURNITURE

B.1. ADVERTENTIE IN DE BEURSCATALOGUS

Modelo S-1  

A1  

S-1  

CH-2 

CH-5 
CH-7 

B-1  

T-1  

F-1  
T-3  

B-2  

T-2  

SH-1  

SH-3  
SH-2  

SH-4  

80 - 120x60cm  129 €   

99 €   

499 €   

29 €   

349 €   

79 €   
40 €   

499 €   

59 €   
249 €   

39 €   

49 €   
39 €   

49 €   

39 €   

139 €   

129 €   
159 €   

139 €   

249 €   

129 €   

799 €   

40 €   
29€   

299 €   

799 €   
999 €   

699 €   

249 €   

900 €   
699 €   

549 €   

249 €   

200x350cm  

80 - 360x60cm  

8m2  

4m2  

80 - 240x60cm  

200x500cm  

200x200cm  

6m2  

Modelo M-2

C2

Modelo M-1

A2

S-2

CH-3

Modelo L-2

D1

Modelo L-1

B1

A-1
A-2

Modelo S-3

Modelo S-2

C1

Modelo M-3
Modelo L-3

-

-

-
-

-

-

99 €   E1 -

Alle prijzen zijn exclusief BTW (+21%) *
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Object Aantal stuks Prijs

B.3. ROLL UP TIJDENS DE TRADE SHOW

B.4. TV SCHERMEN

B.5. HOSTESSEN

B.6. LOGO OP DE STARTPAGINA VAN DE WEBSITE
B.7. ADVERTENTIE OP SOCIALE MEDIA
B.8. ADVERTENTIE IN MS NIEUWSBRIEF

C.1.  HOTEL 
C.2. MAAK UW EIGEN CATALOGUS / FLYER
C.3. VERTAALDIENSTEN

C.4. VITRINES
C.5. EXTRA VEILIGHEIDSAGENT 
C.6. KLUIS  
C.7. VIDEO INTERVIEW / FOTOSHOOT
C.8. AFHALEN OP DE LUCHTHAVEN

150 €   

99 €   

190 €   

170 €   

129 €   

30 €/uur  

210 €   

190 €   

139 €   

249 €   

30 €/uur   

249 €   -
GRATIS 

(KORTINGSCODE)   

599 €   

39 €/weerskanten   

14 €/uur   

Prijs: op aanvraag
Prijs: op aanvraag

Prijs: op aanvraag
Prijs: op aanvraag

Prijs: op aanvraag

-   
-   

-   -   
-   
-   

-   
-   

230 €   

99 €   

Roll up op uw tentoonstellingsruimte.

Tv-scherm in uw tentoonstellingsruimte.

Uw advertentie in de tentoonstellingsruimte aan de muur.

professionele grafische ontwerpdiensten

1e dag (zaterdag)

Vertalen vanuit:
Vertalen naar: 

Tijd:               uur

Tijd:               uur

Tijd:               uur2e dag (zondag)

Roll up aan de ingang van de beurs.

A 180x60 cm

180x60 cm

200x80 cm

200x80 cm

200x100 cm

200x100 cm

A

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm)

PANASONIC 55" (1240x716x47mm)

SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm)

B

B

C 

C

C AANVULLENDE DIENSTEN

B.2. ADVERTENTIE OP HET TICKET**(exclusieve beperkte ruimte)

99 €   

99 €   

1100 €   

99 €   
99 €   

E2
E3
E4

professionele grafische ontwerpdiensten

-
-

-

-

-
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1. Definities
1.1 "Organisator" staat voor "Recto et verso", het bedrijf 
dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de beurs.
1.2 "Exposant" staat voor elke organisatie of individu dat 
zich op de beurs plaatsvindt.

2. Contract
2.1 Een volledig contract moet worden goedgekeurd en 
ingediend door alle deelnemers. Door het indienen van het 
contract accepteren de partijen de Algemene voorwaarden. 
2.2 Het reserveren van de vakbeursruimte wordt pas 
voltooid na het indienen van het registratieformulier en het 
betalen van de voorfactuur.
2.3 De factuur wordt gegeven na het evenement.

3. Beursplan
3.1 Exposanten mogen de locatie binnen de 
tentoonstellingsruimte kiezen met instemming van de 
organisator.
3.2   Tentoonstellingsdisplays en -meubilair moeten tijdens 
de tentoonstelling binnen de toegewezen ruimte blijven.
3.3  De toegewezen tentoonstellingsruimte mag door de 
exposant niet aan derden worden toegewezen zonder 
voorafgaande toestemming van de organisator.
3.4  Alle tentoonstellingsmaterialen moeten onmiddellijk 
na het evenement worden verwijderd. Opslagfaciliteiten 
zijn niet beschikbaar.

4. Veiligheid
4.1 De exposant is verantwoordelijk voor de gezondheid 
van zijn personeel en de veiligheid van zijn apparatuur.
4.2 De levering van private apparatuur door 
exposant op de beurs moet worden behandeld 
door de exposant of zijn / haar medewerkers. 
4.3 De levering van de apparatuur gehuurd door de 
organisator wordt afgehandeld door de organisator.
4.4 De exposant is verantwoordelijk voor de beveiliging 
van de apparatuur die wordt gehuurd bij de organisator. 
In geval van schade aan het gehuurde materiaal is de 
exposant verplicht een extra vergoeding te betalen om de 
schade te dekken.

5. Verzekering
5.1  De Organisator is niet verantwoordelijk voor het 
verlies, de sloop of enige schade aan goederen, uitrusting, 
stands, pakketten en verpakkingsmaterialen die bij de 
Exposant of zijn / haar mede exposanten horen, ongeacht 
of deze schade vóór, tijdens of na de beurs verscheen. . De 
exposant dient hiervoor een verzekering af te sluiten.
5.2 Exposanten moeten een eigen wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers hebben.

6. Personeel
6.1 Alle exposanten moeten geschikte identificatiemerken 
dragen.

7. Fotografie
7.1 De organisator zal tijdens het evenement foto's/
videobeelden voor promotiedoeleinden regelen. 
7.2 Exposanten die niet wensen dat er van hun foto's 
worden gemaakt of gebruikt, moeten de Organisator 
hiervan vooraf op de hoogte brengen.

8. Betaling
8.1 De betaling is verschuldigd bij ontvangst van de 
voorfactuur. Elke exposant die de op de voorfactuur 
vermelde betalingstermijn overschrijdt, kan mogelijk niet 
worden toegestaan om te exposeren.

9. Annulering van deelname
9.1  Alle annuleringen moeten 7 weken van tevoren worden 
gedaan, de exposant krijgt 100% terugbetaling van alle 
geboekte diensten van de organisator.
9.2  Als de annulering plaatsvindt 2 tot 7 weken voorafgaand 
aan het evenement, wordt de exposant voor 50% van 
alle geleverde diensten in rekening gebracht door de 
organisator.
9.3 Als de annulering minder dan 2 weken vóór het 
evenement wordt gedaan, wordt de exposant voor 100% 
van alle geleverde diensten door de organisator in rekening 
gebracht.

10. Overmacht
10.1 In het geval dat het evenement om een reden buiten 
de controle van de organisator wordt geannuleerd, is de 
organisator niet aansprakelijk jegens de exposant voor 
acties met betrekking tot verliezen of claims.

11. Gegevens
11.1 Door de registratiegegevens in te dienen, staat de 
exposant toe dat de organisator contact met hem of 
haar opneemt voor zover nodig voor organisatorische 
doeleinden van het evenement.
11.2 De contactgegevens van de exposanten worden 
weergegeven op de tentoonstellingslijst, die aan de 
deelnemers wordt verstrekt.

12. Vertrouwelijkheid
12.1 De Exposant zal alle informatie die hij van de 
Organisatoren heeft verkregen en die niet openbaar is 
vertrouwelijk houden, die de Exposant in verband met het 
Contract bekend wordt, gedurende en na de beëindiging 
of het aflopen van het Contract.

13. Algemeen
13.1 Elke Exposant moet de volledige kennis hebben van 
de Algemene Voorwaarden en en deze goedkeuren.
13.2 De Exposant heeft het recht om zijn of haar producten 
alleen in zijn eigen stand of tafel te promoten als hij / zij 
niet de juiste aanvullende diensten van de Organisator 
heeft gekozen.
13.3 Alle manieren om te exposeren op zijn of haar eigen 
tentoonstellingssite of elders moeten worden goedgekeurd 
door de organisator.
13.4 De organisator heeft het recht om de exposant van 
deelname aan de beurs uit te sluiten in geval van een 
overtreding van een van de hierboven genoemde stellingen.
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