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Deelnameformulier 
VacatureCafé Limburg 

 
Hierbij melden wij ons aan voor VacatureCafé Limburg op 27 juni  2017 van  09:00-12:30 uur, locatie 
Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade. 
 
Deelname aan het VacatureCafé Limburg betekent: 
 

 1 statafel per 4 vacatures om uw gesprekken te voeren 

 Uw vacatures gepubliceerd op een publicatiebord 

 Uw vacatures gepubliceerd op onze website 

 Gemotiveerde werkzoekenden 

 Binnen 48-uur digitale cv’s per mail 

 Meer dan 10% slagingskans om uw vacature direct in te vullen 

 Koffie, thee en water tijdens het evenement 
 
Deelname aan deze editie is kosteloos voor leden van MKB-Limburg. Niet-leden kunnen voor de 
resterende helft van 2017 al vanaf € 30,- een basislidmaatschap afsluiten. Meer info via: 
https://www.mkblimburg.nl/lidworden 
 
Door ondertekening van dit formulier gaat u een betalingsverplichting aan en gaat u akkoord met 
onze Algemene Voorwaarden. De toepasselijke Algemene Voorwaarden vindt u als bijlage bij dit 
deelnameformulier. 
 
 

Bedrijf 
 

:   Telefoonnummer :  

Bezoekadres 
 

:   Postcode: Plaats: 
 

Factuuradres 
 

:   Postcode: Plaats: 
 

Contactpersoon 
 

:          m/v Functie:  

Mobiel 
 

:   E-mail:   

Handtekening: 
 
 

  
 

 Plaats & datum: 
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Algemene Voorwaarden VacatureCafé Limburg 
 
Artikel 1. Aanleveren vacatures  
1.1. Deelnemers dienen 5 werkdagen vóór het VacatureCafé aan hun contactpersoon of aan 

info@vacaturecafélimburg.nl hun vacatures kenbaar te maken. 
1.2. Indien de vacatures niet binnen de gestelde termijn kenbaar worden gemaakt kan VacatureCafé Limburg niet 

garanderen dat de vacatures tijdig en correct gepubliceerd worden. 
 

Artikel 2. Annulering 
2.1. Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk.  
2.2. Bij annulering nu 48 uur voorafgaand aan deelname is de volledige tegemoetkoming (indien van toepassing) 

verschuldigd. 
 

Artikel 3. Toewijzing standruimte 
3.1. De definitieve toewijzing van standruimte vindt plaats door de organisatie. De organisatie beoordeelt de 

reserveringen mede met het oog op de door haar gewenste indeling van het VacatureCafé, waarbij alle 
sectoren/branches naar evenredigheid vertegenwoordigd zijn. 

 
Artikel 4. Verplicht stand gebruik 
4.1. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de stand gedurende de openingstijd van het VacatureCafé 

volledig is ingericht en bemand overeenkomstig de doelstelling van de het VacatureCafé.  
4.2. Het is niet toegestaan de standruimte tijdens de beurs ongebruikt of leeg te laten of geheel of gedeeltelijk aan 

derden te verhuren of af te staan.  
4.3. Indien de deelnemer uiterlijk 30 minuten voor de opening niet aan bovenstaande eisen van inrichting heeft 

voldaan, heeft de organisatie het direct maatregelen te treffen zonder dat de deelnemer aanspraak kan 
maken op terugbetaling van de tegemoetkoming. 
 

Artikel 5. Voorkomen van hinder 
5.1. Het is de deelnemers niet toegestaan: 

i) Het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of 
overmatig geluid te veroorzaken. 

ii) Op andere wijze hinder te veroorzaken voor bezoekers of mede-deelnemers. 
iii) Loterijen te houden, prijsvragen uit te schrijven en reclame te maken voor goederen en diensten die niet 

tot de expositie zijn toegelaten. 
iv) Buiten de eigen stand promotionele acties te verrichten en reclame-uitingen aan te brengen. 

 
Artikel 6. Facturering 
6.1. 24 uur voorafgaand aan het VacatureCafé Limburg ontvangt u per e-mail de factuur. 
6.2. De factuur dient binnen 30 dagen na verzending door u voldaan te zijn. 
6.3. Indien de factuur niet tijdig is voldaan bent u van rechtswege in verzuim en zal VacatureCafé Limburg zonder 

nadere ingebrekestelling tot invordering overgaan. 
 
Artikel 7. Schade en diefstal 
7.1. De organisatie en het bestuur van VacatureCafé Limburg aanvaarden géén aansprakelijkheid bij schade die 

door bezoekers, leveranciers, bouwbedrijven, deelnemers, et cetera aan de eigendommen van de deelnemers 
wordt toegebracht. 

7.2. Ook aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.  
7.3. Eventuele extra kosten, zoals schoonmaakkosten voor verwijdering van tape, verf of verwijderen van afval, 

opslag van niet tijdig opgehaalde standmaterialen, etc. worden bij u in rekening gebracht. 
 

Artikel 8. Ten slotte 
8.1. De rechtsverhouding tussen de deelnemer en VacatureCafé Limburg wordt beheerst door het Nederlandse 

recht. 
8.2. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van VacatureCafé Limburg. 
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