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N o t e s :  
 
Onderstaande maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de aan u uitgebrachte offerte/opdracht. Alleen met uitdrukkelijke 
vermelding in uw offerte/opdracht kan hiervan worden afgeweken. Met ondertekening van de offerte/opdracht gaat u 
hiermee akkoord. Onze Algemene Huur- en Leveringsvoorwaarden blijven onverlet. Een versie van onze Notes en 
Algemene Huur- en Leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website www.a27expo.nl.  
 
Projectgegevens: 
In verband met onze planning verzoeken wij u, indien er informatie onjuist is of ontbreekt m.b.t. de projectgegevens op 
de offerte/opdracht deze per ommegaande schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Indien wij niet kunnen starten op de 
door u aangegeven opbouwdatum, dan kunnen wij helaas de overeengekomen opleverdatum niet garanderen. 
 
Beschikbaarheid: 
De beschikbaarheid van de door u in de offerte/opdracht aangevraagde artikelen is voor u gegarandeerd tot en met de in 
de offerte/opdracht onder geldigheidsduur opgenomen datum. Indien wij op deze datum geen voor akkoord getekende 
offerte/opdracht van u hebben ontvangen kan A27 Expotapijt B.V. de beschikbaarheid en de bijbehorende totaalprijs niet 
meer garanderen. 
 
Materialen: 
De standbouwmaterialen in bijgaande offerte/opdracht zijn gebaseerd op de door u aangeleverde 
tekening/plattegrond. Voor een volledig overzicht van de materialen en accessoires die in uw project zijn verwerkt 
verwijzen wij u graag naar de offerte/opdracht. Onze offerte/opdracht is alleen geldig als u de in de offerte/opdracht 
opgenomen materialen als volledig pakket bij ons afneemt. Indien u wijzigingen aanbrengt in dit totaalpakket dan kan 
dit gevolgen hebben voor het in de offerte/opdracht genoemde totale bedrag en de betalingsconditie. 
 
Systeem standbouw: 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt alle in de offerte/opdracht opgenomen systeem standbouw uitgevoerd met 
blank aluminium profielen en witte panelen. 
 
Naamsvermelding: 
De in de offerte/opdracht opgenomen naamsvermelding bestaat standaard uit maximaal 20 karakters (inclusief 
spaties). De karakters worden standaard geleverd in een hoogte van 8 cm, in de lettertype Helvetica en in de kleur 
zwart. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien expliciet in de offerte/opdracht overeengekomen en door beide 
partijen ondertekend. 
 

Naadloos gestoffeerde wanden: 
Aangezien temperatuurswisselingen op beurslocatie niet door A27 Expotapijt B.V. beïnvloed kunnen worden, valt de 
invloed van deze temperatuurswisselingen op de stof van de naadloos gestoffeerde wanden niet onder 
verantwoordelijkheid van A27 Expotapijt B.V.  
 
Meubilair/Tapijt: 
Ons ruime assortiment meubilair bestaat uit o.a. diverse kleuren en formaten (sta)tafels, stoelen, barkrukken, balies 
en aanvullende producten. Op onze site www.a27expo.nl vindt u een greep uit ons aanbod meubilair en alle 
kleuropties aangaande het tapijt. 
Indien er meubilair besteld is, wordt het bestelde meubilair in plastic hoezen in de stand neergezet. Deze plastic 
hoezen dient u zelf te verwijderen en op eigen kosten worden afgevoerd. 
 
Visuals: 
Indien gewenst verzorgen wij een visual bij uw aanvraag. U heeft de keuze uit twee opties: een bouwtekening of 3D-
tekening. De eerste bouwtekening bieden wij u aan als service. Voor elke wijziging hierin rekenen wij € 65,-. Een 3D 
tekening bieden wij aan tegen een bedrag van € 275,-. Voor elke wijziging brengen wij € 65,- in rekening. 
 
Elektra, water, telefoon, internet: 
Al het door A27 Expotapijt B.V. te leveren elektra en producten met wateraansluiting wordt geleverd exclusief 
stroomtoevoer, watertoevoer en – verbruik. De aanvraag van elektra, water, telefoon, rigging  en internet valt niet 
onder verantwoordelijkheid van A27 Expotapijt B.V. dit kan op uw verzoek geregeld worden. Hiervoor brengen wij een 
vergoeding voor projectcoördinatie in rekening. Tevens is schoonmaak na opbouw van het project niet voor 
verantwoordelijkheid van A27 Expotapijt B.V. 
 

http://www.a27expo.nl/
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Op- en afbouwcondities: 
Alle in deze offerte/opdracht genoemde prijzen zijn met inbegrip van op- en/of afbouw alsmede transport, tenzij 
anders vermeldt. 
Indien de opbouw dient te geschieden op zaterdag, zondag en/of feestdagen en/of op maandag t/m vrijdag tussen 
20:00 uur – 06:00 uur, is een toeslag van 12% over het te factureren eindbedrag per dag van toepassing.  
Indien de afbouw dient te geschieden op zaterdag, zondag en/of feestdagen en/of op maandag t/m vrijdag tussen 
20:00 uur – 06:00 uur, is een toeslag van 12% over het te factureren eindbedrag per dag van toepassing.  
Indien de locatie niet goed bereikbaar is, inclusief ontheffing voor het laden, lossen en parkeren zal er een toeslag van 
toepassing zijn voor moeilijk te bereiken locaties en verdiepingen. 
 
Reis en verblijfkosten: 
Indien voor uitvoer van de werkzaamheden door A27 Expotapijt B.V. extra reis en verblijfkosten worden gemaakt worden 
deze kosten aan u doorberekend. Het betreft hier onder andere de kosten voor extra opbouw/afbouwwerkzaamheden en 
verblijf gedurende deze periode welke in verband met meerwerk tot stand zijn gekomen. 
 
Oplevering: 
Oplevering zal geschieden op een van te voren afgesproken tijdstip aan een, door u opgegeven, contactpersoon. 
Wanneer deze contactpersoon niet ter plaatse is op het afgesproken tijdstip gaan wij ervan uit dat oplevering akkoord 
is. Voor iedere wijziging/aanvulling die wij daarna moeten doorvoeren doen wij u van te voren een prijsopgave 
toekomen.  
 
Wijzigingen: 
Indien u binnen 10 werkdagen voor aanvang van de door u opgegeven opbouwdatum wijzigingen aanvraagt, kunnen er 
naast het meer-/minderwerk kosten ook nog kosten voor late bestelling/wijziging in rekening worden gebracht. Uiteraard 
zijn wijzigingen op voorwaarde van beschikbaar- en uitvoerbaarheid. 
 
Service lopen: 
Indien gewenst lopen wij service op dagen dat exposanten aanwezig zijn. Het verzoek tot service lopen dient u, bij 
opgave van de montagedatum en –tijd, door te geven. Gaarne vernemen wij hoeveel personen en voor welke 
tijdsbestek. Wilt u meer informatie over service lopen en de bijbehorende tarieven neem dan contact met ons op.  
 
Beeldmateriaal: 
Voor marketingdoeleinden kan A27 Expotapijt B.V. gebruikmaken van beeldmateriaal van uw stand/materialen. Mocht 
u bezwaar hebben tegen het publiceren hiervan, neemt u dan contact op met sales@a27expo.nl. 
 
Print- en drukfouten: 
Alle prijzen en informatie in deze offerte/opdracht zijn met uiterste zorg samengesteld, echter zijn genoemde prijzen 
en informatie onder voorbehoud van typefouten, printfouten en wijzigingen. 
 
Meerwerk/Schade: 
Eventueel meer- minderwerk, schades en/of schoonmaakkosten worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend.  
 
Betalingsconditie: 
HRSB hanteert een standaard betalingsconditie van 2 weken vóór aanvang van de werkzaamheden, hiervan kan 
alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door beide partijen.  
Na montage of demontage kan er een factuur volgen voor meer/minderwerk, schade en/of schoonmaak welke binnen 
2 weken na factuurdatum door u aan ons voldaan dient te worden. Alle in onze offerte/opdracht en de bijbehorende 
bijlage(n) genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventueel van toepassing zijnde toeslagen. 
 
Annuleringen: 
Als gevolg van de overheidsbewegingen en de huidige marktsituatie kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn onze 
aanbieding voor de vervaldatum of na ondertekening door u in te trekken, zei het in strikt overleg met de opdrachtgever. 
 
Privacy/ gegevens van derden: 

Alle gegevens van derden die worden aangeleverd door de in de offerte/opdracht opgenomen klant worden gebruikt 

ten uitvoer van de uitgebrachte offerte/opdracht. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de beveiliging van 

deze gegevens en dient maatregelen te nemen ten aanzien van de bescherming van privacygevoelige informatie. 


