Specifieke Voorwaarden Deelname Evenement
Horecava 2021
___________________________________________________________________________________
Deze Specifieke Voorwaarden Deelname Evenement zijn van toepassing bij deelname aan Horecava 2021.
Naast deze Specifieke Evenement Voorwaarden gelden tevens de Algemene Voorwaarden Deelname
Evenement. Woorden in deze Specifieke Evenement Voorwaarden met een hoofdletter hebben de zelfde
betekenis als daaraan gegeven in de Algemene Evenement Voorwaarden.
1. Organisatie
Het Evenement wordt georganiseerd door RAI. Het correspondentieadres van RAI is:
RAI Amsterdam B.V. – Horecava 2021
Postbus 77777, 1070 MS AMSTERDAM
T: 020 - 549 12 12
E: info@horecava.nl , www.horecava.nl
2. Plaats en tijdstip
Het Evenement wordt gehouden in hallen 1 tot en met 13 van het Convention Centre van maandag 11 tot en met
donderdag 14 januari 2021.
3. Openingstijden
Het Evenement is voor bezoekers geopend op maandag 11 tot en met donderdag 14 januari 2021 van 10.00 tot
18.00 uur. Voor Deelnemers is het Convention Centre op Evenement dagen dagelijks geopend van 2 uur vóór
openingstijd tot 2 uur na sluitingstijd van het Evenement.
4. Opbouw & demontage
Voor het opbouwen en inrichten van stands, alsmede het binnen brengen van goederen is het Convention
Centre geopend op woensdag 6 tot en met vrijdag 8 januari van 07.00 – 22.00 uur, op zaterdag 9 januari van
08.00 – 18.00 uur en op zondag 10 januari van 08.00 uur – 17.00 uur. Deelnemers die gebruik maken van
uniforme Standbouw kunnen hun stand inrichten op vrijdag 8 januari vanaf 08.00 uur.
Het verwijderen van goederen, alsmede het demonteren van de stands van het Evenement, dient te geschieden
op donderdag 14 januari (19.00 uur – 23.30 uur), vrijdag 15 januari (08.00 – 22.00 uur) en zaterdag 16 januari
(08.00 – 17.00 uur). Deelnemers die van uniforme standbouw gebruik maken, dienen hun stand vóór donderdag
14 januari 23.30 uur te ontruimen.
5. Evenement programma
Op het Evenement kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld, welke naar de mening van
RAI in overeenstemming zijn met het doel van het Evenement. Eén en ander ter beoordeling van RAI, of een
door RAI te benoemen toelatingscommissie.
6. Deelnemers
Deelnemers kunnen zijn fabrikanten, agenten, importeurs, groothandels, exporteurs, uitgeverijen en overige
dienstverleners, mits economisch actief op het gebied van de diverse segmenten uit de foodservice industrie.
Eén en ander ter beoordeling van RAI. RAI behoudt zich te allen tijde het recht voor deelneme rs te weigeren,
zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.
Het is Deelnemers niet toegestaan om kinderen onder de 15 jaren op het Evenement te laten werken, dan wel
met zich mee te brengen naar het Evenement.
7. Demonstraties
Speciale activiteiten op stands, zoals bijvoorbeeld productpresentaties, optredens en shows, kunnen uitsluitend
worden toegestaan indien hiertoe schriftelijk, uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opbouw, toestemming is
gevraagd aan en schriftelijk is verkregen van RAI. Aan het verlenen van toestemming wordt onder andere de
voorwaarde verbonden dat de activiteit zodanig gesitueerd moet zijn dat de geïnteresseerde bezoekers niet in
het gangpad staan.
8. Vetvangput/ rook- en gasafvoer
Deelnemers die op hun stand koken, dienen verplicht een vetvangput te installeren ter voorkoming van (i)
vervuiling van de leidingen van RAI en (ii) geuroverlast. De vetvangput kan worden besteld bij Exhibitor Services in
de webshop van het Exhibitor Portal. Schade/verstoppingen welke worden geconstateerd na afloop van het
Evenement, welke zijn veroorzaakt door het ontbreken van de vetvangput, zullen worden verholpen op kosten van
de Deelnemer. Tevens dient de Deelnemer zes weken voor aanvang van de opbouw een brandweervergunning
aan te vragen bij de afdeling Safety & Security van RAI.

Deelnemers die op de stand gaan frituren of bakken en braden zijn verplicht gebruik te maken van een filter. Indien
de apparatuur van de Deelnemer daar niet van is voorzien, dient een afzuiginstallatie van RAI te worden
afgenomen, welke besteld kan worden in de webshop. Tevens dient de Deelnemer zes weken voor aanvang van
de opbouw een vergunning bakken en braden bij de afdeling Safety & Security aan te vragen. Als het om rookgas
gaat dient er een afvoer naar buiten gemaakt te worden in overleg met de afdeling Technical Services van RAI.
9. Deelnamepakket
Per inschrijving wordt éénmalig een Deelnamepakket in rekening gebracht à € 495, - ex. BTW. De kosten van
het Deelnamepakket zijn niet terug te vorderen.
In dit Deelnamepakket zit inbegrepen: inschrijvingsgeld, vermelding op beurscatalogus, website en
beursplattegrond, een eigen online ‘Company Profile’ ter profilering van de Deelnemer op www.horecava.nl, gratis
uitnodigingskaarten (zie staffel in de Exhibitor Portal), toegang tot de Online Exhibitor Portal en de webshop en
mogelijkheid tot gebruik van diverse aanbiedingen van preferred suppliers.
Voor ieder bedrijf dat zal deelnemen op de stand van de hoofddeelnemer wordt een Deelnamepakket à €495, gefactureerd aan de hoofddeelnemer. De co-exposant ontvangt net als de hoofddeelnemer het
Deelnamepakket. Voor elke co-exposant moet een apart inschrijvingsformulier ingevuld worden met de
vermelding ‘co-exposant’ en aangegeven worden bij welke hoofdexposant men deelneemt.
10. Tarieven standhuur
De standhuur per vierkante meter vloeroppervlakte, onbebouwd, bedoeld in Artikel 7 van de Algemene
Evenement Voorwaarden, bedraagt € 193,- per m², excl. BTW en excl. standbouw. Voor deelnemers die
inschrijven voor 31 januari 2020 om deel te nemen aan Horecava 2021, geldt een vroegboek tarief van € 173,50
per m². Voor Deelnemers die inschrijven tussen 1 februari t/m 30 april 2020 geldt een vroegboektarief van
€ 181,- per m2. Alle Standhuur tarieven zijn excl. BTW en excl. Standbouw.
11. Standbouw
De voorgenoemde huurprijzen per vierkante meter vloeroppervlakte zijn excl. standbouw. Deelnemers, die geen
gebruik maken van de standaard standbouw, dienen ervoor zorg te dragen dat de stand aan de volgende
voorwaarden voldoet: zelfdragende zij- en achterwanden, naamsvermelding en standnummer, vloerbedekking
en (led)verlichting. In geval de deelnemer hoger of lager bouwt dan 2,50 meter, dan dient de eigen of de
eventueel aangrenzende stand te worden afgewerkt.
Deelnemers die geen gebruik maken van de standaard standbouw, dienen hun standontwerp vóór 1 november
2020 ter goedkeuring aan RAI toe te zenden. Dit kan via standdesign@rai.nl. Goedkeuring geschiedt schriftelijk.
Meer informatie over standbouw is opgenomen in het Accommodatie Reglement.
12.
Media Solutions
Deelnemers kunnen gebruik maken van diverse Media Solutions om hun producten of naam voor, tijdens en na
het Evenement nog beter onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan:
 Online advertising;
 Adverteren in de catalogus, plattegrond en bonnenboekje;
 Adverteren in- en om het Convention Centre;
 Video & Narrowcasting; en/of
 Content Timeslots op podia/paviljoens.
Op de afname van Media Solutions zijn de Algemene Voorwaarden Media Solutions van toepassing. Voor meer
informatie over de Media Solutions kunt u contact opnemen met de Organisatie, T. 020 – 549 12 12 of
E. mediasolutions@rai.nl
13.
Vergunningen
Deelnemers die gebruik maken van etage-, tribune- en/of podiabouw (vanaf 60 cm) dienen minimaal acht weken
voor aanvang van de opbouw voor het Evenement een vergunning aan te vragen. De aanvraagformulieren voor
deze vergunningen zijn te vinden in de Webshop van RAI waarvoor deelnemers t.z.t. de benodigde inl ogcodes
ontvangen. Mocht u vragen hebben over vergunningen, kunt u contact opnemen met de Vergunningendesk van
RAI. E. vergunningen@rai.nl, T. 020 549 18 50
Ten aanzien van etagebouw is iedere deelnemer ook standhuur verschuldigd welke wordt berekend aan de
hand van het aantal m² etage x ½ m² prijs.
14.
Dranken en/of eetwaren

Algemene Evenement Voorwaarden
Het bepaalde in artikel 10.4 sub p, van de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing op dranken en/of
eetwaren, die de betrokken deelnemer in zijn stand exposeert om afnemers/bezoekers door middel van proeven
en/of keuren kennis te laten maken met zijn producten. Verkoop voor consumptie ter plekke is niet toegestaan,
tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken met de organisatie.

15.
Alcoholhoudende dranken
Tijdens vakbeurzen is het de exposanten toegestaan de bezoekers desgevraagd een alcoholhoudende drank
aan te bieden, zie ‘artikel 29 Beurzen’. Om de kwaliteit en het zakelijke karakter van de Horecava te waarborgen
zijn de deelnemende partijen verplicht gebruik te maken van de daarvoor bestemde proefglazen en dient het
proeven te geschieden volgens onderstaande voorwaarden (i t/m iii). Daarnaast willen wij u er dringend op
wijzen gematigd met het schenken van alcohol om te gaan. Wanneer we met elkaar kritischer zijn op het
uitschenken van drank, houden wij het misbruik en de irrelevante bezoeker buiten.

Voorwaarden promoten alcoholhoudende dranken
Het laten proeven en/of keuren is aan de volgende voorwaarden gebonden:
(i) het mag enkel worden uitgevoerd door personen van 18 jaar of ouder;
(ii) er worden uitsluitend portiegroottes (of eenheden) gebruikt van 2cl voor sterke drank, 5cl voor wijn en 15cl
voor bier en cider;
(iii) de deelnemer mag per persoon van één merk alcoholhoudende drank maximaal 1 eenheid laten proeven;
indien tijdens een promotie van één merk meerdere varianten gepromoot worden, mogen per persoon in
totaal maximaal 3 eenheden geproefd worden. Indien tijdens een promotie meerdere merken van één soort
gepromoot worden, mogen per persoon in totaal maximaal 3 eenheden geproefd worden. Indien tijdens
een promotie meerdere soorten gepromoot worden, mogen per persoon in totaal maximaal 3 eenheden
geproefd worden. Alle te proeven alcoholhoudende dranken dienen in deze gevallen verschillend te zijn.

Het is niet toegestaan producten voor niet-directe consumptie (zoals: dichte flessen) te verkopen en/of te
overhandigen tijdens / op de beurs. Het is wel toegestaan een order te noteren en het product op een later
tijdstip bij de bezoeker op zijn of haar adres te laten bezorgen. Hierbij dient de leeftijdsgrens van 18 jaren in
acht genomen te worden.

Tijdens beursdagen van het Evenement vanaf 17.30 uur is het niet meer toegestaan alcoholische dranken te
schenken.
Wanneer in strijd wordt gehandeld met bovenstaande reglementen, dan is de organisatie gerechtigd om ten
behoeve van de kwaliteit en overlastregulering op de beurs, voor zowel de bezoekers als de andere exposanten,
hier tegen op te treden. De organisatie zal eerst twee waarschuwingen geven. Bij nadere overtredingen of in
uitzonderlijke en zwaarwegende situaties kan de organisatie overgaan tot verwijdering van de beurs. Er kan in
dat geval geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van betaalde gelden aan RAI of vergoeding van de
geleden schade in het kader van het Evenement. Er zal tijdens het Evenement beveiliging rondlopen ter
controle.

Drank- en Horecawet
De deelnemer dient zich te allen tijde strikt te houden aan de Drank - en Horecawet. Eventuele boetes door
overtreding worden door RAI Amsterdam op de deelnemer verhaald. Meer informatie is te vinden op
www.stiva.nl.
16.
Geluidsmanagement
Het maximaal toegestane geluidsniveau voor in de hal, bedraagt 85dBA, gemeten op 1 meter afstand van elke
speaker. Verruiming van het toegestane geluidsniveau ten behoeve van speciale activiteiten zoals optredens,
geschiedt alleen na schriftelijke toestemming van de organisatie. De speakers moeten in uw stand gericht blijven.
Er worden tijdens de beurs constant geluidscontrole uitgevoerd. Als er niet aan de maximale 85dBA wordt
gehouden, moeten we helaas maatregelen treffen.
De eerste twee maatregelen zullen waarschuwingen zijn. Als er dan nog niet aan de maximale decibel gehouden
wordt, wordt in het ergste geval de stroom van uw stand afgehaald

