Reglement
NAAM / PLAATS / DUUR
1/ De Internationale Biënnale Interieur vindt plaats in Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, Kortrijk
(België) op initiatief en onder leiding van de Biënnale Interieur vzw.
INTERIEUR 2018 vindt plaats van donderdag 18 tot en met maandag 22 oktober 2018, dagelijks van 10
- 19 uur met uitzondering van 2 nocturnes tot 23 uur.
Op woensdag 17 oktober 2018 vindt de officiële openingsavond plaats van 18 tot 23 uur.
DOEL
2/ De Internationale Biënnale Interieur brengt om de twee jaar merken samen die de laatste
interieurtrends, het nieuwste materiaalgebruik en tot de verbeelding sprekende objecten voor de woonen werkomgeving tonen. De 26e Biënnale is een plek waar ontmoeting en beleving, reflectie en
waardering, business en betekenis elkaar versterken.
TENTOONGESTELDE VOORWERPEN
3/ Alles wat typisch tot de interieur- en exterieurartikelengroep behoort kan tentoongesteld worden:
nieuwe producten, nieuwe vormen en toepassingen, realisaties van volledige interieurs,
interieursystemen, materialen en technologisch design.
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
4/ De deelname aan Interieur staat in principe open voor elke producent, Belgische zowel als
buitenlandse, waarvan de tentoon te stellen goederen beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in
artikel 3.
5/ ledere deelnemer is verplicht een aanvraag tot deelname in te vullen en te ondertekenen.
Samenwerkingen met derden (dealers, winkeliers, ontwerpers, enz.) dienen vooraf ter goedkeuring
voorgelegd te worden aan het Inrichtend Comité (I.C.).
Iedere deelnemer neemt met de ondertekening de verbintenis op zich dit reglement zorgvuldig na te
komen en te voldoen aan alle maatregelen en verordeningen die later getroffen moeten worden door
het Inrichtend Comité, en zich persoonlijk in regel te stellen met iedere bestaande wetgeving en
reglementering (bv. taksen, auteursrechten, vergunningen, enz.).
Bij inbreuk op het reglement zal ontruiming van de stand geboden worden, op kosten van de
deelnemer. Het I.C. behoudt zich eveneens het recht voor producten en/of delen van standen te laten
verwijderen indien niet conform met de regels van het I.C..
6/ De aanvraag tot deelname wordt door het I.C. slechts in overweging genomen na betaling van 1/4
van de standplaatsvergoeding als voorschot.
7/ De aanvragen moeten gericht worden tot de Biënnale Interieur via www.interieur.be.
8/ Het I.C. beslist onwederroepelijk over volledige of voorwaardelijke inwilliging van de aanvragen tot
deelname, volgens de richtlijnen vastgesteld in dit reglement.
9/ De toewijzing van de standen geschiedt binnen de kortst mogelijke termijn na goedkeuring door het
I.C.. Bij toewijzing van de standen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van
de aanvrager, evenwel zonder afbreuk te doen aan het recht van het I.C. zelf de standplaats van de

exposanten te bepalen en eventueel te wijzigen (zie eveneens reglement artikel 24).
10/ Publiciteit aan de buitenzijde van de standen mag alleen onder de normen bepaald door het I.C.
Niet-conforme publiciteit dient onmiddellijk en door de deelnemer zelf op verzoek van het I.C.
verwijderd te worden. Er mogen geen namen van dealers vermeld worden op de buitenzijde van de
stand.
TECHNISCH HANDBOEK
11/ Na de goedkeuring en rekening houdend met de artikels 6 en 9, wordt aan de deelnemer toegang
verleend tot het online technisch handboek waarin de ter beschikking gestelde diensten worden
opgesomd. De deelnemer dient deze diensten te bestellen, uiterlijk tegen 1 augustus 2018.
VERLICHTING / ELEKTRICITEIT / WATER / GAS
12/ Elk verzoek tot aansluiting moet door middel van het technisch handboek aangevraagd worden bij
het I.C.. Alle aansluitingen van water, elektriciteit e.d. worden slechts gegarandeerd na volledige
betaling van alle uitstaande bedragen.
13/ Een ondergrondse elektriciteitsleiding is aangebracht. Het is aan iedere deelnemer toegelaten zijn
eigen installatie (conform de officiële veiligheidsvoorschriften) met schakelkast en zekeringen hierop
in te schakelen. De aansluiting zelf echter kan alleen door een elektricien, aangeduid door het I.C.,
uitgevoerd worden. De kosten van deze aansluiting alsook van het elektriciteitsverbruik vallen ten
laste van de deelnemer. Voor het in werking stellen van sterkverbruikende elektrische motoren of
installaties moet met het I.C. vooraf een afzonderlijke regeling getroffen worden.
EXPOSANTENPASSEN
14/ ledere deelnemer ontvangt toegangsbadges voor eigen gebruik. In geval van misbruik kunnen deze
worden teruggeëist. INTERIEUR 2018 zal iedere dag, ook op zondag, toegankelijk zijn.
COMMUNICATIEPAKKET
15/ leder deelnemend merk is verplicht in te schrijven op het communicatiepakket van 1.000 € per
merk. Dit pakket omvat communicatie omtrent de Biënnale en de deelname van het merk in kwestie,
aanwezigheid op de website en het gebruik van het logopack. Het benodigde materiaal tot
samenstelling van dit pakket moet uiterlijk tegen 1 juli 2018 bij het I.C. ingediend worden. Technische
richtlijnen worden meegedeeld tegen april 2018 en de lay-out van het geleverde materiaal dient
overeen te stemmen met de lay-out door het I.C. vooropgesteld.
VERZEKERING
16/ De deelnemers worden ten zeerste aangespoord hun materialen en goederen passend te
verzekeren en ook andere risico’s te dekken o.a. all risk-verzekering, burgerlijke verantwoordelijkheid
t.o.v. derden, ongevallen op de werf, transport van goederen, enz.
17/ Iedere deelnemer is verplicht op de stand over een eigen blusapparaat te beschikken waarvan de
capaciteit berekend is volgens de oppervlakte van de stand. Controle hierover wordt door de
brandweer uitgeoefend.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DEELNEMER EN VAN HET I.C.
18/ Het I.C. kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor schade aangebracht
aan deelnemers, personen en goederen door ongeval, regen, diefstal, brand of welkdanige andere

schade, wat er ook de oorzaken mogen van zijn. De deelnemers zijn verantwoordelijk tegenover het
I.C. en tegenover derden voor schade of ongevallen veroorzaakt door henzelf, door hun inrichting of
personeel, aan de gebouwen, aan eigen goederen en aan andere exposanten en hun goederen of aan
bezoekers en hun goederen.
OPBOUW EN ONTRUIMING
19/ De opbouw en de inrichting van de standen wordt volledig overgelaten aan het initiatief van
iedere deelnemer, mits de goedkeuring door het I.C. van de ingestuurde plannen van de stand. De
deelnemers moeten de toegewezen oppervlakte strikt respecteren. Standelementen in gangpaden
en/of uitstekende plafonds of verlichtingsarmaturen worden niet toegestaan. Om veiligheidsredenen
mag er geen verpakkingsmateriaal worden opgeslagen achter de standen. Als vloerbekleding zijn losse
materialen zoals rubberkorrels, zand, aarde e.d. in toegankelijke en betreedbare zones niet
toegestaan. Bij eventuele overlast zullen de materialen zonodig verwijderd en opgekuist worden op
kosten van de deelnemer.
20/ Iedere deelnemer moet met eigen middelen en op eigen kosten en verantwoordelijkheid, zorgen
voor het aanbrengen en het terughalen van het materiaal en de tentoongestelde producten. Niet
opgeruimde verpakking, vuilnis, afval, etc. zal zonodig weggehaald worden op kosten van de
deelnemer tegen 100 €/m3.
21/ Aan de opbouw en afbraak van de standen kan gewerkt worden respectievelijk 7 kalenderdagen
vóór en 2,5 kalenderdagen na de manifestatie. Alle standen moeten afgewerkt zijn op dinsdag 16
oktober 2018 tegen 14 uur. Details en exacte data volgen in het technisch handboek. Er mag
doorgewerkt worden tijdens het weekend. De deelnemers mogen hun stand bezetten op voorwaarde
dat de volledige standplaatsvergoeding en deelname in het communicatiepakket bij voorbaat samen
met alle andere facturen vereffend zijn.
22/ De plannen van de standinrichting moeten aan het I.C. overgemaakt worden tegen uiterlijk 1 juli
2018. Zolang het I.C. niet over deze plannen beschikt mag niet aangevangen worden met de inrichting
van de stand.
23/ De deelnemers zijn ertoe gehouden hun standen te plaatsen en weg te nemen zonder schade aan
te richten aan de bestaande infrastructuur van de tentoonstellingsgebouwen.
24/ Teneinde de goede orde te bewaren kan het I.C., zonder daartoe de reden te moeten aanhalen,
om het even welke stand doen verplaatsen ofwel nieuwe standplaatsen inschakelen of inrichten, of
zelfs de stand doen ontruimen indien de tentoongestelde producten niet aanvaard worden door het
I.C..
25/ De deelnemers zijn ertoe gehouden geen geluidsoverlast (muziek e.d.) te veroorzaken. Indien het
I.C. geluidsoverlast vaststelt (hoger dan 75 db), dan heeft zij het recht onmiddellijk de geluidsbron te
laten neutraliseren of uit de stand te laten verwijderen op kosten van de deelnemer.
26/ Tijdens de volledige duur van de Biënnale (18-22/10/2018) is het strikt verboden de
nooduitgangen te misbruiken als in- of uitgang. De voorziene doorgangen tussen de standen naar de
nooduitgangen moeten steeds worden vrijgehouden en mogen onder geen beding worden ingenomen
door standelementen of eventuele activiteiten van aangrenzende standen.

BETALING
27/ De betaling van de totale standplaatsvergoeding gebeurt in maximaal drie termijnen:
• 1/4 tegelijkertijd met de inzending van de aanvraag tot deelname, als voorschot
• 1/4 van het totale bedrag binnen de maand na de goedkeuring van het dossier
• het saldo van 1/2 van de standplaatsvergoeding na toekenning van de standplaats en ten laatste
tegen 1 augustus 2018.
Slechts na betaling van het saldo zal aan de deelnemer toegang verleend worden tot het technisch
handboek en kan de stand als definitief toegekend beschouwd worden. Als dit niet gebeurd is kan het
I.C. vrij over de standoppervlakte beschikken, zonder verplicht te zijn enige voorafgaande verwittiging
toe te sturen. Hierdoor verliest de betrokkene elk recht op standruimte en blijven alle gestorte
sommen eigendom van het I.C..
28/ De in het technisch handboek opgesomde diensten zullen per factuur aangerekend worden, die
verrekend moeten zijn vóór 1 september 2018.
De bestellingen ontvangen na 1 september 2018 zullen hoe dan ook het voorwerp uitmaken van een
tariefverhoging met 50 %. Slechts indien deze betaling van diensten tijdig gebeurd is, kunnen de
standen bezet worden.
29/ In geval het dossier niet is aanvaard door het I.C., zal het gestorte voorschot terugbetaald worden,
echter zonder enige vergoeding of schadeloosstelling.
30/ Wanneer de aanvrager aan zijn inschrijving verzaakt, na acceptatie door het I.C., welke ook de
reden moge zijn, blijft de volledige standplaatsvergoeding verschuldigd en mag het I.C. over zijn
standplaats beschikken.
ONVOORZIENE GEVALLEN / HEIRKRACHT / BETWISTINGEN
31/ In gevallen niet voorzien in het onderhavig reglement berust de onherroepelijke beslissing bij het
I.C..
32/ Het I.C. van de Biënnale Interieur is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van
enige verbintenis tegenover de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan
“de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de Biënnale Interieur geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk verhinderd wordt door omstandigheden buiten haar wil.” De volgende
gevallen worden in ieder geval, doch niet limitatief als overmacht beschouwd: brand, oproer, oorlog,
epidemie, overstroming, elektrische- en informaticastoringen, beslissingen of interventies van
overheidswege. In dat geval is Biënnale Interieur geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd en is zij
niet gehouden de reeds betaalde voorschotten terug te betalen.
33/ Deze overeenkomst valt onder de toepassing van het Belgisch recht. Voor elke betwisting zullen
alleen de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn.

