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Nederlandse Kampioenschappen VOGEL 2023 
 
Overeenkomst van verhuur en huur standruimte Nederlandse Kampioenschappen 
 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Breda onder nummer 40280824 en gevestigd te Bergen op Zoom met als postadres Postbus 74, 4600 AB 
Bergen op Zoom, hierna te noemen “de NBvV”, 
 
en            
 
firmanaam:………………………………………………………………….…………………….. 

Straat en huisnummer: …………………………….. …….……………………………………... 

Postcode en woonplaats: ……………………………………..…………………………….….. 

Telefoon: ……………………………………………………………...….…………………....….. 

Faxnummer: ………………………………………………………..….….…..…………..………. 

Emailadres …………………………………………………………….………………….………. 

Gevolmachtigde de heer/mevrouw: …………………………………….……………………… 

Hierna te noemen “de huurder”, 

In aanmerking nemende dat de NBvV voor de door haar te organiseren Nederlandse Kampioenschappen 
in 2023 onder de naam VOGEL 2023 te houden van 12 t/m14 januari 2023 in de IJsselhallen, Rieteweg 4, 
8011 AB Zwolle, commerciële standruimte ter beschikking stelt, 
 
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen en elkaar te hebben geïnformeerd: 
 

• De NBvV verhuurt aan de huurder zoals de huurder huurt van de NBvV een standruimte ter 
grootte van ….. strekkende meters tijdens genoemd evenement, daarbij in aanmerking nemend 
dat iedere strekkende meter een diepte kent van 3 meter en de prijs per strekkende meter € 
165,00 exclusief btw bedraagt. 

  
• M.b.t. de huur van genoemde standruimte zijn de volgende aanvullende specificaties van 

toepassing: (doorhalen wat niet van toepassing is / aantal invullen) 
o Gebruik van stroomaansluiting € 90,00 excl. btw      ja / nee 

 
• Aantal toegewezen pasjes voor standhouders:  ….. 

(alleen t.b.v. de medewerkers van de huurder, uit te geven door de receptie; het maximale 
aantal pasjes is gelijk aan het aantal strekkende meters, indien u meer pasjes wilt ontvangen 
bedragen de kosten € 10,00 excl. btw per pasje) 

 
• De huurder verplicht zich om tijdens de openingstijden van VOGEL 2023, te weten: 

o donderdag 12 januari 2023 van 10.00 uur tot 17.00 uur 
o vrijdag  13 januari 2023 van 10.00 uur tot 17.00 uur 
o zaterdag  14 januari 2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur 

aanwezig te zijn in de door hem gehuurde standruimte, dan wel er voor zorg te dragen dat zijn 
standruimte volledig is ontruimd of niet toegankelijk is voor derden. 

 
• De huurder is verplicht zich te houden aan algemene richtlijnen/aanwijzingen en aan die van de NBvV, 

waartoe behoren: 
o Het handboek voor exposanten zoals uitgereikt als bijlage bij deze overeenkomst. 
o De opbouwtijden zijn op dinsdag 10 en woensdag 11 van 08.00 tot 17.00 uur. Meldt u zich 

eerst bij Algemene Zaken in de foyer 
o De afbouwtijd op zaterdag 14 januari na uitgifte van de wedstrijdvogels en zondag 15 januari 

van 08.00 tot 12.00 uur. 
o Het zelf verwijderen en meenemen van afvalstoffen  
o De aan- en afvoer van materialen via de daartoe aangewezen haldeur 
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o Het zo min mogelijk gebruik maken van voertuigen in de tentoonstellingshal tijdens het laden 
en lossen van uw stand 

o Het voorkomen van tocht bij het in- en uitgaan via de grote haldeuren 
o Het verbod om zich met transportmateriaal met draaiende motoren in de hal te begeven 
o Het aan kopers verzegeld afgeven van vogelkooien, transportkooien e.d. 
o Het nakomen van (brand)veiligheid en orde in de hal en het opvolgen van aanwijzingen van 

de brandweer, van de directie van de IJsselhallen en van de NBvV op gezag van het 
hoofdbestuur en/of de daartoe aangewezen functionarissen 

 
• Het is aan de huurder niet toegestaan om de standruimte, geheel of gedeeltelijk, te verhuren aan 

derden. 
 
• De huurder kan de NBvV niet aansprakelijk stellen voor de door de huurder te lijden of geleden 

schade, voortvloeiend uit diefstal van goederen, stand- en transportmaterialen. 
 
• De huurder kan de NBvV niet aansprakelijk stellen voor de door de huurder te lijden of geleden 

schade, indien VOGEL 2023 op last van een overheidsorgaan of om andere dringende redenen moet 
worden gesloten, dan wel geen doorgang kan vinden. 

 
• De betaling van de factuur dient voor 21 december 2022 voldaan te zijn op een van onderstaande 

bankrekeningen t.n.v. de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers: 
o ING bank:   IBAN: NL96INGB0001148324 / BIC: INGBNL2A 
o ABN-AMRO bank:  IBAN: NL55ABNA0468959262 / BIC: ABNANL2A 

 
• Ondertekening van deze overeenkomst verplicht tot betaling. Indien de huurder wenst te annuleren 

volgt tot 11 december 2022 een restitutie van 50%. Na deze datum is de huurder bij annulering het 
volledige bedrag verschuldigd. 

 
 
 
Aldus elkaar geïnformeerd en overeengekomen, in tweevoud getekend, 
 
 
Firmanaam: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Naam functionaris / gevolmachtigde firma: …………………………………………………………… 
 
 
Handtekening: ………………………………………………………… 
 
 
 
 
Bergen op Zoom, datum:……………………………… 
 
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers   
Naam functionaris / gevolmachtigde NBvV:  ..………………………………………..………………… 
  
 
 
 
Handtekening:………………………………...……………………….. 
 
 
NB.: gelieve beide exemplaren voor 5 november 2022 te retourneren aan het bondsbureau van de NBvV 
door middel van bijgevoegde antwoordenvelop. Vervolgens ontvangt u een door de NBvV getekend 
exemplaar retour. 
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