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ALGEMENE VOORWAARDEN EXACT LIVE 
2023 
Artikel 1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de hiernavolgende betekenis: 
1. ‘Algemene Voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden. 
2. ‘AVG’: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
3. ‘Exact’: de besloten vennootschap Exact Group B.V. en/of gelieerde ondernemingen 

alsmede eventuele derden waarmee het Evenement wordt georganiseerd en hun 
bevoegde vertegenwoordigers. 

4. ‘Expositie’ of ‘Expositieruimte’: de door Exact aan Sponsor ter beschikking gestelde 
ruimte voor diens expositie ten behoeve van het Evenement.  

5. ‘Sponsor’: de rechtspersoon of personenvennootschap die met Exact de 
Overeenkomst is aangegaan. 

6. 'Overeenkomst': alle overeenkomsten tussen Exact en Sponsor met betrekking tot het 
Evenement, waaronder de overeenkomst tussen Exact en Sponsor met betrekking tot 
het verlenen van geldelijke steun ten behoeve van het Evenement (een 
sponsorbijdrage) dan wel het huren of anderszins in gebruik nemen van 
Expositieruimte gerelateerd aan het Evenement. Hieronder wordt tevens begrepen 
een online inschrijving voor het Evenement via de website van Exact. 

7. ‘Evenement’: het evenement Exact Live dat zal plaatsvinden op 16 mei 2023. 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk 

onderdeel uit van de Overeenkomst.   
2. Bedingen die van de Algemene Voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien 

deze schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts voor het desbetreffende 
geval. 

3. Toepasselijkheid van door Sponsor gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
Artikel 3. Betaling sponsorbijdrage 
1. Op grond van de Overeenkomst is Sponsor een sponsorbijdrage verschuldigd. De 

Overeenkomst bevat de hoogte van de sponsorbijdrage.  
2. De sponsorbijdrage dient in een keer te worden betaald en dient uiterlijk zeven 

kalenderdagen voor aanvang van het Evenement door Exact te zijn ontvangen. 
3. Indien Sponsor zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt wordt de 

wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de dag waarop de betalingstermijn is 
overschreden. Tevens worden in dat geval buitengerechtelijke incassokosten in 
rekening gebracht, welke worden gesteld op 15% van de hoofdsom. 

4. In het geval genoemd onder het derde lid hierboven is Exact tevens gerechtigd 
Sponsor en haar deelnemers geen toegang te verlenen tot het Evenement, 
onverminderd het recht van Exact op volledige vergoeding van deze bedragen en/of 
het recht om schadevergoeding te vorderen. Restitutie van reeds betaalde bedragen 
kan in dit geval niet worden gevorderd. 

 

Artikel 4. Evenement 
1. Exact is gerechtigd het Evenement te verplaatsen naar een latere datum, welke ten 

minste twee maanden van tevoren zal worden aangekondigd. In dat geval heeft 
Sponsor geen recht op restitutie van een of meerdere sponsorbijdragen en/of enige 
vorm van schadevergoeding. 

2. Exact is tevens gerechtigd het Evenement te annuleren. In dat geval vervalt de 
betalingsverplichting van Sponsor en worden reeds door Sponsor betaalde bedragen 
gerestitueerd binnen een redelijke termijn. 

3. Exact is verder gerechtigd de vorm en opzet van het Evenement op alternatieve wijze 
vorm te geven, bijvoorbeeld online. In dat geval vervalt de Overeenkomst, waaronder de 
betalingsverplichting van de Sponsor, en worden reeds door Sponsor betaalde 
bedragen gerestitueerd binnen een redelijke termijn. Na het vervallen van de 
Overeenkomst ontvangt Sponsor van Exact een nieuw aanbod op basis van de 
alternatieve vorm en/of opzet.   

 

Artikel 5. Deelname Evenement 
1. Exact verdeelt naar eigen inzicht de beschikbare Expositieruimte over de Sponsors. 

Exact behoudt zich het recht voor de indeling te allen tijde te wijzigen wegens 
organisatorische redenen. 

2. Het is niet toegestaan dranken en etenswaren van welke aard dan ook op het terrein 
van het Evenement voor verkoop beschikbaar te stellen. In uitzonderlijke gevallen kan 
Exact hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming verlenen. 

3. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Exact 
activiteiten te ontplooien waardoor schade kan worden veroorzaakt of afbreuk kan 
worden gedaan aan het Evenement. Het voorgaande is tevens van toepassing ingeval 
de desbetreffende activiteiten niet specifiek gericht zijn tegen één of meer Sponsors 
of andere deelnemers of aanwezigen. 

4. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Exact 
gedurende het Evenement loterijen, enquêtes, prijsvragen of dergelijke te 
organiseren. In uitzondering op het voornoemde zijn giveaways toegestaan, voor 
zover deze in de Expositieruimte worden uitgedeeld en niet meer bedragen dan EUR 
50. 

5. Het is niet toegestaan om buiten de Expositieruimte folders of flyers te verspreiden. 
6. Het is niet toegestaan storende muziek ten gehore te brengen en/of storende 

lichtbeelden te vertonen. 
 

 
 
 
 
 

 
Artikel 6. Technische voorzieningen 
1. Exact stelt naar eigen inzicht een beperkt aantal aansluitpunten voor elektriciteit ter 

beschikking aan Sponsor. Dit aantal kan niet worden uitgebreid. 
2. Elke aansprakelijkheid van Exact ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit 

is uitgesloten.  
3. Sponsor is verplicht de voorschriften en leveringsvoorwaarden ter zake van het gebruik 

van elektriciteit in acht te nemen. Overtreding heeft afsluiting ten gevolge, zonder dat 
Sponsor gerechtigd is tot enige schadevergoeding. 

4. Aansluitpunten, putten en rails ten behoeve van elektriciteitsvoorzieningen alsmede 
aansluitputten en kranen ten behoeve van wateraansluitingen dienen te allen tijde 
bereikbaar te zijn. Hetzelfde geldt voor brandkranen, brandhaspels en deuren. Deze 
dienen bovendien vanaf het looppad duidelijk zichtbaar te zijn. Sponsor is te allen tijde 
verplicht voorschriften of aanwijzingen van de plaatselijke brandweer onverwijld op te 
volgen of uit te voeren. 

 
Artikel 7. Inrichting van de Expositieruimte 
1. Voorafgaand aan en gedurende het Evenement zal Sponsor door Exact in de gelegenheid 

worden gesteld tot inrichting van de Expositieruimte.  
2. De afmetingen van de Expositieruimte worden bepaald door Exact. De Expositie dient 

binnen deze afmetingen te blijven. Indien de Expositie de afmetingen overschrijdt is 
Exact gerechtigd de overschrijding(en) weg te nemen en/of te herstellen en de daaraan 
gerelateerde kosten te verhalen op Sponsor. 

3. Eventuele aanvoertransporten en inrichtingswerkzaamheden worden beëindigd op een 
door Exact te bepalen tijdstip. 

4. Door Sponsor te gebruiken materialen dienen te voldoen aan de toepasselijke 
brandvoorschriften. 

5. Het is niet toegestaan zowel buiten als binnen, aan of op de locatie van het Evenement, 
ongeacht op welke wijze, materiaal van welke aard dan ook aan te brengen of te laten 
aanbrengen. 

 
Artikel 8. Gebruik van de Expositieruimte 
1. Sponsor is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de Expositieruimte. 
2. Sponsor is verplicht gedurende de tijden dat het Evenement voor het publiek 

toegankelijk is de gehele Expositieruimte met artikelen en bedienend personeel bezet te 
houden en op adequate wijze, passend bij het karakter van het Evenement in te richten. 
Indien Sponsor niet voldoet aan dit lid is Exact gerechtigd de desbetreffende 
inrichtingsmaterialen te verwijderen en de daaraan gerelateerde kosten te verhalen op 
Sponsor.  

3. Expositiegoederen dienen op zodanige wijze te worden tentoongesteld dat het zicht op 
de desbetreffende Expositie en op de omliggende Exposities niet wordt belemmerd. 
Gedurende de publieke openingstijden van het Evenement mogen eventuele 
expositiegoederen niet worden bedekt. Exact is gerechtigd eventuele bedekking te 
verwijderen. Exact kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige 
schade die door de hiervoor bedoelde verwijdering wordt veroorzaakt.  

4. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Exact enige 
Expositieruimte geheel of gedeeltelijk aan of met derden te verhuren, te ruilen of 
anderszins in gebruik af te staan. Indien Sponsor niet voldoet aan dit lid is Exact 
gerechtigd Sponsor en desbetreffende derden terstond te (laten) verwijderen van het 
Evenement en de daaraan gerelateerde kosten te verhalen op Sponsor. In dat geval heeft 
Sponsor geen recht op restitutie van een of meerdere sponsorbijdragen en/of enige 
vorm van schadevergoeding. 

5. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Exact de 
Expositieruimte te gebruiken als verkooppunt voor producten. 

6. De directie, het personeel en eventuele bevoegden van Exact hebben te allen tijde 
toegang tot de Expositieruimte. 

 

Artikel 9. Ontruiming van de Expositieruimte 
1. Sponsor is verplicht na sluiting van het Evenement de Expositieruimte te ontruimen en 

voor afvoer van goederen en materialen zorg te dragen, een en ander binnen een door 
Exact te bepalen termijn. Daarbij dient Sponsor de Expositieruimte achter te laten in 
dezelfde staat als door Exact ter beschikking is gesteld. 

2. Bij niet-naleving van de verplichtingen genoemd in dit artikel is Exact gerechtigd de 
Expositieruimte in de oorspronkelijke staat te doen terugbrengen en de daaraan 
gerelateerde kosten te verhalen op Sponsor. In dat geval heeft Sponsor geen recht op 
restitutie van een of meerdere sponsorbijdragen en/of enige vorm van 
schadevergoeding. 

 

Artikel 10. Handhaving orde 
1. Bij niet-naleving van een van de verplichtingen genoemd in de Overeenkomst, de 

Algemene Voorwaarden of een door of namens Exact verstrekte aanwijzing is Exact te 
allen tijde gerechtigd de aan hem verstrekte deelnemerskaart te doen intrekken, de 
desbetreffende persoon of personen te verwijderen van het Evenement en de toegang 
tot het Evenement met onmiddellijke ingang te ontzeggen. 

2. In het geval genoemd onder het lid hierboven is Exact tevens gerechtigd naar eigen 
inzicht alle maatregelen te treffen nodig voor de naleving van de hiervoor bedoelde 
verplichtingen of aanwijzingen.  

3. Eventuele door Exact of derden direct dan wel indirect gemaakte kosten gerelateerd aan 
dit artikel kunnen worden verhaald op Sponsor. 
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Artikel 11. Geheimhouding en privacy 

1. Sponsor erkent dat alle informatie (bijv. financiële, technische, personele of 
commerciële feiten, mededelingen of informatie) welke aan haar bekend wordt in 
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van vertrouwelijke aard is en 
draagt er zorg voor dat deze informatie geheim blijft jegens derden. Sponsor zal de 
hiervoor bedoelde informatie niet gebruiken, behalve voor het doel waarvoor deze is 
verstrekt. Sponsor zal de hier bedoelde informatie niet ten eigen of andermans nutte 
gebruiken. 

2. In het kader van de Overeenkomst is het mogelijk dat Sponsor persoonsgegevens 
verwerkt van derden namens Exact gedurende de duur van de Overeenkomst. Exact 
is verplicht om en wil deze informatie beschermen en beveiligen. Onverminderd 
eventuele bestaande contractuele afspraken tussen Exact en Sponsor, inclusief de 
Overeenkomst, behandelt Sponsor alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en 
informeert zij haar werknemers, vertegenwoordigers en adviseurs die zich 
bezighouden met de verwerking van persoonsgegevens over de vertrouwelijke aard 
van deze persoonsgegevens.  

3. Eventuele door Sponsor verwerkte persoonsgegevens van derden in het kader van de 
Overeenkomst dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en te worden 
verwerkt conform de AVG en het privacybeleid van Exact, zoals vermeld op de 
website van Exact: 
https://files.exact.com/static/downloads/terms-and-conditions/Privacy-Policy-for-
Exact-Services-NL.pdf    

4. Sponsor informeert haar werknemers, vertegenwoordigers en adviseurs die zich 
bezighouden met de verwerking van persoonsgegevens over de vertrouwelijke aard 
van deze persoonsgegevens en over het toepasselijke privacybeleid van Exact. De 
Sponsor zorgt ervoor dat al deze personen en partijen gebonden zijn aan soortgelijke 
geheimhoudingsverplichtingen en dat zij niet in strijd met het privacybeleid van Exact 
handelen. 

 
Artikel 12. Overige bepalingen  

1. Niettegenstaande het bepaalde in de artikelen 5 en 7, kunnen Exact, haar wettelijke 
vertegenwoordigers, haar werknemers, en door haar ingeschakelde derden in de 
uitvoering van haar verplichtingen, slechts aansprakelijk zijn voor directe schade aan 
een zaak of een persoon welke het gevolg is van opzet of grove schuld van Exact, haar 
wettelijke vertegenwoordigers, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden.  

2. Mocht enige bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd met de wet zijn, dan behouden 
de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige volledig hun 
rechtskracht en zal de desbetreffende bepaling worden vervangen door een geldige 
bepaling die, gelet op het doel en de strekking van de Overeenkomst en de Algemene 
Voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling. 

3. Wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden 
overeengekomen. 

4. Behoudens anders bepaald in de Overeenkomst, zullen alle geschillen die tussen 
Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst 
of de Algemene Voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door 
de Rechtbank Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van Exact om een geschil als 
hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. 
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