
Standhoudersreglement voor de postzegeltentoonstelling Natonale Gouda 2019

Artkel 1: ALGEMEEN
Dit reglement is van toepassing op de postzegeltentoonstelling NATIONALE 2019 van 18-20 april 2019 in 
Sportcomplex De Mammoet, Calslaan 101, 2801 RT Gouda, alsmede 17 april, de dag van opbouw.
De tentoonstelling (ca. 700 kaders) wordt georganiseerd door Stchtng  ilatelistsche Evenementen te Gouda, ook 
te noemen organisatecomité. Het algemeen Tentoonstellingsreglement is ook van toepassing.

Artkel 2: DE TENTOONSTELLING
De tentoonstelling met beurs is geopend: 
Woensdagavond 17 april 2019 van 18.00 – 21.30 uur 
(uitsluitend voor deelnemende handelaren, exposanten en donateurs!)
Donderdag 18 april 2019 van 10.00 – 17.30 uur
Vrijdag 19 april 2019 van 10.00 – 17.30 uur
Zaterdag 20 april 2019 van 10.00 – 16.00 uur 
De tentoonstelling betref een categorie 1 en 2 tentoonstelling, met internatonale deelname.

Op vrijdag 19 april 2019 is er een feestelijke palmares-avond in hotel Van der Valk Nieuwerkerk a/d IJssel (12 
autominuten van De Mammoet) van 18.00 – 22.00 uur. De prijs bedraagt € 50. Dit is inclusief frisdrank, bier, 
huiswijn, binnenlands gedistlleerd. Uitsluitend na voorafgaande boeking bij de organisate voor 20 maart 2019. 
Het aantal plaatsen is beperkt, dus vroegtjdig boeken wordt aangeraden. 

Artkel 3: HET ORGANISATIECOMITÉT
Het organisatecomité zorgt voor een goede bewaking en beveiliging. De deelnemer dient wel zelf zorg te dragen 
voor een goede verzekering.
Het organisatecomité en/of de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan 
goederen van derden noch diefstal, wat daarvan ook de oorzaak is. 

Artkel 4:  AANMELDING EN TOEWIZIING STANDS
Aanmelding voor standruimte dient schrifelijk (per brief of e-mail) te geschieden, bij voorkeur voor 1 december 
2018. Toewijzing geschiedt uiterlijk 31 december 2018. Uiterlijk 15 januari 2019 worden de nota’s per e-mail 
verzonden. Betaling hiervan twee weken na factuurdatum. Uw aanmelding wordt pas defnitef na ontvangst van 
uw betaling. Toewijzing van de ruimte geschiedt door de organisate. Vanzelfsprekend zal zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden met uw wensen. Een aanvraag voor standruimte kan niet in behandeling worden genomen.

De standhuur bedraagt:

Handelaren:
2m:      € 115/m
4-6m:  €   90/m
8 en+   €   80/m
Bovenstaande meterprijzen gelden voor de gehele periode: woensdagavond tot en met zaterdag. Twee meter 
tafelruimte is het minimum. Verhuur in veelvouden van twee meter.

Gespecialiseerde verenigingen:
Een tafel van 2 meter wordt grats beschikbaar gesteld onder de volgende voorwaarden: de tafel dient minimaal 
donderdag-zaterdag bemenst te zijn. Handel is niet toegestaan, behalve de verkoop van door de vereniging 
uitgegeven literatuur.
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U dient u voor 1 december 2018 aan te melden. Hierna kan geen ruimte gegarandeerd worden. U ontvangt in 
januari 2019 een factuur van € 50 die voor 1 maart voldaan dient te worden. Pas na ontvangst van de betaling is 
de reservering defnitef. Indien de stand 18-20 april bemenst is geweest, ontvangt u binnen vier weken na de 
tentoonstelling de € 50 terug.

Andere niet-commerciële standhouders:
Een tafel van 2m is beschikbaar voor € 100 voor de gehele periode. De stand dient minimaal donderdag-zaterdag 
de gehele dag bemenst te zijn. Handel is niet toegestaan, behalve eventuele eigen producten.

Alle tafels worden voorzien van een tafelkleed en drie stoelen per 2 meter en worden geplaatst langs een wand 
van een van de sporthallen. In het hele complex is het niet toegestaan te roken.

Er mag niets aan de wanden bevestgd worden dat niet te verwijderen is zonder sporen achter te laten. De 
standhouder is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade. De standruimte dient leeg en schoon opgeleverd te 
worden.

Artkel 5: DE BEIOEEERS 
- Voor de tentoonstelling alsmede de beurs wordt geen entree geheven, behoudens de regeling op 17 april, zoals 
eerder beschreven. De prijs van de catalogus zal nader vastgesteld worden.
- Buiten de daartoe door het organisatecomité aangewezen zalen mag in het gehele complex, het voorterrein 
meegerekend, niet gehandeld of geruild worden. Handelen in de daarvoor bestemde zalen is uitsluitend 
toegestaan met handelaren die een betaalde stand hebben op de beurs. Hieronder begrepen: ruilen. In de stands 
van de verenigingen – die geheel grats ter beschikking worden gesteld – mag onder geen voorwaarde handel 
gedreven worden, anders dan door de vereniging zelf uitgegeven publicates.
– In het hele complex is het niet toegestaan te roken.
– de organisate heef te allen tjde het recht om ongewenste bezoekers de toegang te weigeren of te laten 
vertrekken indien deze reeds binnen zijn.

Artkel 6: STANDHOkDERS
– Standhouder is diegene die zich heef aangemeld voor een stand, door de organisate werd toegelaten en deze 
tjdig – conform mededeling op de factuur – betaald heef.
– Onderhuur van stands is strikt verboden.
– Onder geen beding worden standgelden terugbetaald, tenzij schrifelijke annulering minimaal twee maanden 
voor aanmelding bij de organisate is binnengekomen.
– Handelaren zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een afdoende verzekering. Er is in beide hallen een 
alarminstallate met doormelding aanwezig.
– Een handelaar ontvangt één kaart voor de avondopenstelling op 17 april. De kaart is persoonlijk en niet 
overdraagbaar. Bij annuleren vervalt deze kaart. Een tweede kaart kan worden verstrekt indien het 
organisatecomité deze ter plekke verstrekt, op het moment dat deze tweede persoon ook daadwerkelijk samen 
met de standhouder achter de tafel staat. Deze kaart kan ter plekke worden ingetrokken indien dit niet het geval 
is. Extra kaarten zijn te verkrijgen indien men donateur wordt ten bedrage van eenmalig € 30.

Artkel 7: SLOTBEAALINGEN
- Het organisatecomité kan in bijzondere gevallen afwijken van dit reglement zolang dit niet in strijd is met het 
Bondstentoonstellingsreglement. 
- In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stchtng  ilatelistsche Evenementen.
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– Door het betreden van het complex van De Mammoet (inclusief het voorterrein!) gaat u akkoord met de 
huisregels. Op het voorterrein mag onder geen voorwaarde geparkeerd worden, ook niet met een invaliden 
parkeerkaart.

– Naast het organisatecomité en gemachtgden dienen bezoekers ook de aanwijzingen van het personeel van De 
Mammoet op te volgen.
– Wie hulp nodig heef, kan deze op aanvraag krijgen.
– De communicate van Stchtng  ilatelistsche Evenementen zal zo mogelijk uitsluitend per e-mail plaatsvinden. 
Zowel voor inzenders als handelaren. Uiteraard wordt rekening gehouden met diegenen die onverhoopt geen e-
mail hebben.

Dit reglement is door het stchtngsbestuur vastgesteld op 30 mei 2018. 

De voorziter: René Hillesum    
De secretaris: Gijsbrecht van Dommelen
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