
Algemene voorwaarden ivm deelname aan Light Spirit Beurzen

Algemeen

Bij ondertekening van de bevestiging van deelname c.q. de akkoordverklaring via het online 

opgaveformulier gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Bij de bevestiging van 

deelname ontvangt u de laatste versie van de algemene voorwaarden. De door u ontvangen versie is 

voor u geldig m.b.t. het tot uitvoer brengen van de algemene voorwaarden. Bewaar om die reden de u 

toegezonden versie van de algemene voorwaarden.  U kunt deze gebruiken als reverentie bij 

eventuele onenigheid.

   
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de georganiseerde beurzen door;

    
Light Spirit Events
Buursebrink 32

7544 MS Enschede 

Email: lightspiritevents@gmail.com

Telefoon: 036-8453999 (Skype-lijn)

GSM: 06-18534480

K.v.K.: 34333230

BTW nr: 1627.13.496 B 0

      

       

1. U werkt aanvullend op de reguliere behandelmethoden
Neemt niet de plaats in van de reguliere behandelaar

Doorkruist of ontraadt de reguliere behandelmethoden niet

Verwijst zo nodig door naar huisarts alvorens met de behandeling aan te vangen

Niet therapeuten zijn zonder  bovengenoemde voorwaarden welkom mits zij de aard en doelstelling 

van Light Spirit Events onderschrijven.

       

2. U bent beschikbaar voor nazorg en begeleiding
In uw praktijk en/of middels consulten bij cliënt thuis

Bereikbaar via gangbare communicatiemiddelen

    

3. U stelt uw contactgegevens beschikbaar
Door middel van visitekaartje en/of folder

Op uw stand is duidelijk zichtbaar wie u bent en wat u doet.

Anonieme deelname is niet mogelijk

4. U geeft geen ongevraagde adviezen.
Bezoekers van de beurs kiezen er zelf voor of ze geholpen willen worden. U dient dan ook niet 

zomaar iemand met een probleem, of blokkade te confronteren. 

5. U respecteert het maximum consulttarief
Het maximum tarief voor kennismakingsconsulten is € 20,00

Op uw stand dient het bedrag dat u voor een kennismakingsconsult vraagt duidelijk aangegeven te 

staan.

6. Fiscale verantwoordelijkheid
Als standhouder bent uzelf verantwoordelijk voor afdrachten btw en opgave inkomstenbelasting voor 

zover deze voor u van toepassing zijn.

U ontvangt een op naam gestelde btw factuur en wordt als zodanig in onze boekhouding en 



administratie opgenomen  

7. Deurbeleid
U respecteert ons deurbeleid. Het gehele gebouw waar de beurs plaatsvindt is niet toegankelijk 

voor 10:00 uur, Dit geldt voor alle ruimten, dus ook voor de horeca, hal, etc. Standhouders met 

een verkoopstand en zij die om dwingende reden meer tijd nodig hebben om de stand in te richten 

kunnen bij inschrijving voor deelname verzoeken om toestemming te krijgen het pand vanaf 09:00 uur 

te betreden.

8. Betaling van de standhuur
Standhuur dient voor de beursdatum voldaan te zijn. U ontvangt daarvoor een op naam gestelde btw-

factuur.

9. Annuleringsregeling
Annuleren van datum opgave tot 7 dagen voor de beurs: 10,-

Annuleren in de werkweek voor de beursdatum: 25,-

Annuleren op zaterdag of op de beursdatum: volledige standhuur

Opgave voor deelname is per beursdatum bindend voor beide partijen. Het is dus niet mogelijk om 

een inschrijving door te schuiven naar een volgende datum.

10. Gebruik van de stand
1 tafel is voor  maximaal 2 therapeuten. Het is niet toegestaan om met meer dan 2 therapeuten aan 

1 tafel te werken. Het is wel toegestaan om assistenten mee te nemen. .

    

11. Formaat van de stand
De standaard afmeting van een stand (tafel) is gemiddeld  80 x 160 cm. Dit is afhankelijk van de 

lokatie en beschikbaarheid van de tafel.  Er mag kosteloos een massagetafel of massagestoel bij 

geplaatst worden. 

       

12. Tarieven
Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 oktober 2012

Bedragen zijn inclusief 21% b.t.w.

Standhuur is per tafel 49,00 euro 


