Rotterdam Ahoy

RIGGING-VOORWAARDEN

De kosten voor het beoordelen en registreren van een rigging-plan bedragen € 80,00 exclusief 21% BTW. Hiervoor ontvangt u een schriftelijk
akkoord alsmede een factuur van Van der Veen Event Engineering. Voor indienen van uw tekening, voor vragen en/of een rigging-offerte kunt u
contact opnemen met Van der Veen Event Engineering (rigging@vanderveen-ee.nl / 070-367 9797). De aanvraag moet uiterlijk 1 december 2019
worden ingediend.
Voorwaarden bij Ophangpunten / Tuidraden:
1. De aanvraag voor het aanbrengen van ophangpunten/tuidraden geldt uitsluitend voor de aangegeven beurs en het aangegeven standnummer.
2. Elke aanvraag dient voorzien te zijn van een tekening waarop de positionering van de aangevraagde materialen ten opzichte van de stand maar
ook van de hal duidelijk zichtbaar is.
3. Alle maten van de ophangpunten / tuidraden dienen te zijn aangegeven op de tekening. Per ophangpunt / tuidraad dient de belasting in kg.
aangegeven te worden.
4. Voor het ophangen van toegeleverde objecten dient de aanvrager er zorg voor te dragen dat de objecten voorzien zijn van veilige ophangpunten/
bevestigings-mogelijkheden. Afspraken over monteren en demonteren van objecten aan
tuidraden dienen schriftelijk gedaan te worden.
5. Van der Veen Event Engineering behoudt zich het recht voor aanvragen niet uit te voeren op grond van beperkingen aan de dakconstructie van de
hal waarin de stand zich zal gaan bevinden en/of op grond van veiligheid.
6. Van der Veen Event Engineering is niet verantwoordelijk voor schade of gevolgschade ontstaan door foutieve informatie of behandeling van de
ophangpunten door de aanvrager. Van der Veen Event Engineering is niet verantwoordelijk voor de
ingehangen constructie noch voor de werkzaamheden die de aanvrager zelf verricht bij het inhangen van de constructie.
7. Door ondertekening van het bestelformulier zijn de voorwaarden bij bestelformulier Ophangpunten / Tuidraden van toepassing en door ondertekening van het bestelformulier bindend voor de deelnemer.
8. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Van der Veen Event Engineering gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Den Haag. Nederlands Recht is van toepassing en partijen komen overeen dat geschillen slechts voor de Rechtbank te Den
Haag gebracht kunnen worden.
9. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en geldig voor bestellingen ontvangen vóór de vermelde uiterste inzenddatum (1 december 2019). Na deze datum
geldt een toeslag van 20%. Voor aanvragen korter dan 5 werkdagen voor aanvang van de beursopbouw dient telefonisch contact opgenomen te
worden. Hierbij behoudt Van der Veen Event Engineering zich het recht voor de aanvraag niet te honoreren.
10. Na ontvangst van de bestelling zal een orderbevestiging gestuurd worden met daarop de waarborgsom die voor aanvang van de opbouw van de
beurs/het evenement voldaan dient te zijn.
Toelichting
Tuidraden: Staaldraden, welke worden bevestigd aan de dakconstructie. Zij dienen om voorwerpen decoratief of functioneel op te hangen.
Ophangpunten: Deze worden bevestigd aan de dakconstructie. Zij dienen voor het inhangen van hand- of motortakels welke grote/zware objecten
of rigs van trussen omhoog hijsen in de dakconstructie.
Bridlepunten: Deze worden bevestigd aan de dakconstructie. Bridlepunten (twee, driesprong) zijn een combinatie van staalkabels die aan twee of
drie verschillende spanten van de dakconstructie bevestigd worden om alvorens naar een punt te worden gebracht voor het positioneren van een
rechtstandige tui of ophangpunt, of om een aanvaardbare krachtenverdeling te verkrijgen.
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