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Opmerking vooraf
Stichting Design Perron (verder genaamd St. 
DP) is een organisatie opgezet door ontwerper 
Meike van Schijndel en wordt, grotendeels 
vrijwillig, mede gerund door interieurarchitect 
Marcel Klever en designer Marijn Dijker. 
Opvallers BV, dat bedrijf houdt op de Fuutlaan 
12 Eindhoven, stelt hun locatie elk jaar 
beschikbaar aan St. DP. Design Perron is een 
officiële Dutch Design Week (DDW) locatie, 
maar opereert onafhankelijk. Doelstelling is 
om met beperkte middelen een creatieve en 
inspirerende designshow neer te zetten. Dit 
kan alleen door de individuele inzet van de 
ontwerpers tijdens de DDW, het opbouwen 
én het afbreken van de eigen expositie. 
De sfeer van de organisatie is informeel 
doch professioneel. Om misverstanden te 
voorkomen en alles soepel te laten verlopen 
zijn deze Deelnemingsvoorwaarden opgesteld. 

1. Algemeen
1.1 De voorwaarden waaronder aan 
Design Perron kan worden deelgenomen, 
zijn vastgelegd in deze Deelnemings-
voorwaarden.

2. Begripsbepalingen
2.1 Organisatoren: St. Design Perron [hierna 
DP] wordt georganiseerd door St. DP.
2.2 Inschrijver: ieder natuurlijk of 
rechtspersoon die zich als Deelnemer van 
DP heeft aangemeld, ongeacht of deze 
aanmelding is geaccepteerd door de
Organisatoren.
2.3 Deelnemer: ieder natuurlijk of rechts-
persoon die zich als Deelnemer aan DP heeft 
aangemeld en die door de Organisatoren is 
geaccepteerd.

2.4 Deelnemingskosten: de kosten die 
de Deelnemer aan de Organisatoren 
verschuldigd is voor het besproken 
deelnamepakket te weten lokatie en daarbij 
behorende huurprijs. 
2.5 Deelnemersovereenkomst: de 
Deelnemingsovereenkomst is het document 
en/of digitaal schrijven, gericht aan de 
bevoegde Inschrijver/Deelnemer, met daarin 
vermeld, de gehuurde locatie, tijdsduur van 
het gehuurde, deelnemingkosten en deze 
deelnemingsvoorwaarden. Als de bevoegde 
deelnemer deze deelnemingsovereenkomst 
(digitaal of schriftelijk) heeft geaccepteerd is 
deelname aan Design Perron onherroepelijk 
en heeft de deelnemer zijn deelname pakket 
en deze deelnemingsvoorwaarden definitief 
geaccepteerd.

3. Eventperiode
3.1. DP vindt plaats tijdens de DDW van 
zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 
oktober 2020. Alle deelnemers zijn verplicht 
zich te houden aan de voor deze periode 
gemaakte afspraken.
3.2 Deelnemer is, naast inschrijving bij DP, 
verplicht zich in te schrijven bij de DDW.
3.2 Opbouwen v.d. expositie door 
Deelnemer kan vanaf de maandag voor de 
opening van de DDW.
3.3 De dagprogramma’s voor de bezoekers 
zijn op alle dagen van 10:00 tot 18:00 uur.
3.4 Afbreken en afvoeren van de expositie 
kan op de laatste zondag na sluiting (18:00 
uur) en dient uiterlijk de eerste maandag na 
de slotdag van de DDW te gebeuren.

4. Inschrijving en deelname
4.1 De op het Inschrijfformulier gevraagde 
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gegevens dienen volledig te worden 
vermeld. De Inschrijver garandeert de 
Organisatoren de juistheid van de op
het Inschrijfformulier verstrekte gegevens 
en de bevoegdheid tot ondertekening. 
Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde 
ondertekeningen zijn voor rekening en risico 
van de Inschrijver.
4.2 Aan de inschrijving kan geen recht op 
deelname aan DP worden ontleend. De 
Organisatoren kunnen in bijzondere gevallen 
een inschrijving niet in behandeling nemen.

5. Betalingsverplichtingen
5.1 De Deelnemer is de Deelnemingskosten
verschuldigd. Betaling van de Deelnemings-
kosten dient te geschieden per overboeking. 
Alle verschuldigde bedragen worden 
vermeerderd met BTW, uitgezonderd 
ondernemingen gevestigd in het buitenland.
5.2 Deelnemer dient de betaling binnen een 
week, na de overeenkomst van deelneming 
tot stand is gekomen, te voldoen.
5.3 Betalingen moeten vóór aanvang van DP 
aan Stichting Design Perron zijn voldaan, 
aders kan deelname geen doorgang vinden.
5.4 Bij niet tijdige betaling van enig aan de 
Organisatoren verschuldigd bedrag wordt de 
wettelijke rente in rekening gebracht vanaf 
het moment waarop de vordering opeisbaar 
is geworden. Incassokosten komen voor 
rekening van de Deelnemer, waarbij de
buitengerechtelijke incassokosten worden 
gesteld op 15% van de hoofdsom.
5.5 De feitelijke ondertekenaar van het
inschrijfformulier is te allen tijde - ook indien 
er sprake is van vertegenwoordiging- aan-
sprakelijk voor de betaling van de factuur.

6. Gehuurde
6.1 Deelnemer huurt een aantal m2 
expositieruimte van DP op de locatie aan 
de Fuutlaan te Eindhoven tijdens de Dutch 
Design Week 2020. 
6.2 Begin september 2020 zal DP een 
definitieve indeling van het gebouw en 
terrein opstellen.
6.3 Alle ruimtes worden voorzien van 
elektrapunten (230 Volt/16 Amp).
6.4 De geboden ruimtes hebben een hoogte 
van ruim 5 meter hebben, de Deelnemer 
dient hier rekening mee te houden bij het 
ophangen van expo materiaal of verlichting. 

NB. Er is een rolsteiger aanwezig.
6.5 Het boren van gaten in muren, plafonds 
en vloeren uitsluitend (!) mogelijk in overleg.
6.6 Vluchtwegen in alle ruimtes dienen te 
worden vrijgehouden.
6.7 Mocht het DP team niet tevreden zijn 
over de kwaliteit van de expositie behouden 
zij het recht de Deelnemer zijn/haar expo te 
laten veranderen. 
6.8 Alle expo’s dienen volgens de COVID-19 
voorwaarden te worden ingericht. Mocht 
de expo niet volgens deze COVID-19 
regels ingedeeld zijn, behoudt DP het 
recht de Deelnemer zijn/haar expo te laten 
veranderen. 

7. Op- en afbouw
7.1 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor 
de op- en afbouw van zijn/haar expositie, 
tenzij anders vermeld. 
7.2 Opbouwen kan vanaf de maandag voor 
de opening van de DDW.
7.3 Afbouwen kan op de laatse dag van de 
expositie vanaf 18:00 tot 21:00 uur. En op de 
daarop volgende dag van 9:00 tot 15:00 uur. 
7.4 Tijdens de op- en afbouw dient 
Deelnemer alle afvalmaterialen zelf af te 
voeren. (Let op! Er mag geen gebruik worden 
gemaakt van de op het terrein aanwezige 
afvalcontainers van Opvallers.) 
7.5 De gehuurde expositieruimte dient na 
afloop van de expositie schoon en in de 
oorspronkelijke staat opgeleverd te worden. 
7.6 Er mag geen enkele blijvende schade 
aan de gehuurde ruimte of geboden 
voorziening worden aangebracht. Kosten 
voor schadeherstel en schoonmaak van 
het gehuurde zijn voor rekening van de 
exposant.

8. Verkoop 
8.1 Verkoop van producten/werk op de 
expositie is niet toegestaan.  
8.2 Deelnemer van DP kan zijn/haar 
producten verkopen in de daarvoor door DP 
opgezette pop-up shop. (voor voorwaarden, 
zie aparte overeenkomst Pop-Up Shop)

9. Online exposure
9.1 Tijdens DP zal de Deelnemer kostenloos 
worden gepromoot op de website en social 
media van DP.
9.2 De vermelding op www.designperron.nl 
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vindt plaats op basis van de gegevens die 
op het inschrijfformulier door de Deelnemer 
zijn ingevuld. Bij de vermeldingen wordt 
de deelnemer gevraagd beeldmateriaal toe 
te sturen om online te plaatsen. Indien het 
beeldmateriaal niet is toegestuurd of niet 
aan de voorwaarden voldoet, behoudt de 
organisatie zich het recht voor om zelf een 
beeld te kiezen en te plaatsen.

10. Annulering van deelname door  
Deelnemer

10.1 Een inschrijving kan niet eenzijdig 
door de Deelnemer worden ingetrokken 
dan wel gewijzigd. De Organisatoren 
kunnen een verzoek tot annulering van 
inschrijving inwilligen onder voorwaarden 
dat de betrokken Deelnemer een 
annuleringsvergoeding betaald. Deze 
vergoeding bedraagt tenminste:
• 25% van de deelname bedrag nadat de
inschrijving is bevestigd;
• 50% bij annulering minder dan 2 maanden 
vóór aanvang van DP;
• 100% bij annulering minder dan 14 dagen 
vóór de start van DP vermeerderd met de 
verschuldigde BTW.
10.2 Indien de Deelnemer door bijzondere
omstandigheden die buiten zijn risicosfeer 
liggen, hetgeen wordt beoordeeld door de 
Organisatoren, niet deel kan nemen aan het 
Evenement, kunnen de Organisatoren de
Deelnemingsovereenkomst op verzoek van 
de Deelnemer ontbinden. In dat geval zijn de
Organisatoren gerechtigd 25% van de
Deelnemingskosten te factureren of 
in te houden. De Deelnemer is tevens 
vergoeding van alle kosten verschuldigd 
die de Organisatoren in verband met zijn 
inschrijving hebben gemaakt of nog moeten 
maken.
10.3 Ingeval door de Deelnemer op enig 
tijdstip na het tot stand komen van de 
Deelnemersovereenkomst surseance van 
betaling of faillissement wordt aangevraagd, 
blijft de Deelnemer de volledige 
Deelnemingskosten verschuldigd, alsmede 
de in verband met zijn deelname op zijn 
verzoek door of middels de Organisatoren 
gemaakte overige kosten, onverminderd het 
recht van de Organisatoren tot het vorderen 
van kosten, schade en interesten.
10.4 Annulering of ontbinding op grond van 

dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot 
het vergoeden van enigerlei schade door 
Organisatoren aan de Deelnemer.

11 Overmacht
11.1 Onder Overmacht wordt verstaan: elke
omstandigheid waarmee de Organisatoren 
ten tijde van de aanvaarding van de 
inschrijving geen rekening kon houden en 
ten gevolge waarvan de normale uitvoering 
der verbintenissen redelijkerwijs niet door 
de Organisatoren kan worden verlangd. 
Hieronder wordt mede begrepen oorlog, 
oproep, epidemieën, natuurrampen, brand
en andere calamiteiten.
11.2 Indien de Organisatoren als gevolg 
van Overmacht verhinderd zijn de 
verbintenis(sen) met de Deelnemer(s) geheel 
of gedeeltelijk na te komen, zullen zij de 
Deelnemer(s) hiervan onverwijld schriftelijk 
op de hoogte stellen.
11.3 Organisatoren zijn niet aansprakelijk 
voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen 
van de verbintenissen, betrekking hebbende 
op de deelname aan DP, als gevolg van 
Overmacht.

12 Afgelasting door Organisatoren en 
terugbetaling

12.1 De Organisatoren behouden zich het 
recht voor te allen tijde wegens bijzondere 
omstandigheden [Overmacht] de data voor 
DP te wijzigen ofwel geen doorgang te 
doen vinden, zonder dat in die gevallen de 
Deelnemer aanspraak kan doen gelden op 
vergoeding van enigerlei schade dan wel 
gemaakte kosten.
12.2 Indien DDW wordt afgelast hebben de 
Organisatoren het recht om te besluiten DP 
ook geen doorgang te laten vinden.
12.3 In geval DP geen doorgang vindt 
wegens overmacht [zie artikel Overmacht] 
aan de zijde van de Organisatoren of 
wegens een andere reden, zullen de door de 
Deelnemer gedane betalingen alleen worden 
terugbetaald volgens de regeling in 12.4.
12.4 De door de Deelnemer gedane 
betalingen worden met aftrek van de reeds 
voor de Organisatoren gemaakte kosten 
terugbetaald. Die kosten zullen naar rato van 
het afgesproken deelname pakket over de 
Deelnemers worden omgeslagen: 
• heden tot 31 aug  80% terug 
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• 1 sept tot 30 sept  60% terug
• 1 oktober tot 17 oktober 40% terug
• Vanaf 17 oktober  20% terug
vermeerderd met de verschuldigde BTW.
12.5 Ingeval op enig tijdstip na het tot stand 
komen van de Deelnemingsovereenkomst, 
Organisatoren gegronde redenen hebben 
te vrezen dat deelname aan DP door de 
Deelnemer op enigerlei wijze schade aan de 
Organisatoren, DP of overige deelnemers zal 
kunnen toebrengen, hebben Organisatoren 
het recht de Deelnemingsovereenkomst te 
ontbinden. De Deelnemer blijft alsdan de 
volledige deelnamekosten alsmede de in 
verband met zijn deelneming op zijn verzoek 
door of middels Organisatoren gemaakte 
overige kosten geheel verschuldigd.

13 Aansprakelijkheid
13.1 Design Perron verzorgt alle benodigde 
vergunningen tijdens de DDW op de 
desbetreffende locatie.  
13.2 De Organisatoren zijn niet aansprakelijk 
voor de schade die de Deelnemer lijdt door 
tekortkomingen van de Organisatoren bij 
de uitvoering van de tussen Deelnemer en 
Organisatoren ontstane verbintenissen, 
tenzij deze schade is veroorzaakt door grove 
schuld of opzet door de Organisatoren.
13.3 De Organisatoren aanvaarden slechts
aansprakelijkheid van de Organisatoren 
voor de door de Deelnemer geleden schade 
die het gevolg is van een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van hun 
verbintenis met de Deelnemer, voor zover 
deze door hun aansprakelijkheidsverzekering 
wordt gedekt.
13.4 De Deelnemer is aansprakelijk voor 
en dient zich adequaat te verzekeren tegen 
alle schade van welke aard ook, die door 
toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn 
personeel, van personen, die op welke wijze 
ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam 
zijn.
13.5 De Deelnemer vrijwaart de 
Organisatoren voor alle aanspraken die 
anderen in verband met zijn handelen of 
nalaten tegen de Organisatoren zouden 
kunnen doen gelden.

14 Geschillen / Toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of 
betrekking hebben op deelname aan  DP, 

zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Utrecht.
14.2 Op de Deelnemingsvoorwaarden en/
of de hieruit voortvloeiende verplichtingen 
waarop deze ten dele van toepassing
zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

15 Wijziging voorwaarden
15.1 De Organisatoren hebben het recht 
deze voorwaarden te wijzigen of aan te 
vullen. Wijzigingen en aanvullingen van deze 
voorwaarden treden in werking 30 dagen 
na bekendmaking of op een latere datum in 
bekendmaking genoemd.

16 Intellectuele eigendomsrechten
16.1 De Organisatoren zijn rechthebbende 
op de intellectuele eigendomsrechten 
gerelateerd aan de beurs, waaronder 
tenminste begrepen de [merk]naam, logo[‘s] 
en het beursbeeld.
16.2 De Organisatoren kunnen de Deelnemer 
het recht verlenen de [merk]naam, logo[‘s] 
en/of het beursbeeld te gebruiken voor 
promotionele doeleinden. Alsdan zal de 
Deelnemer deze merken en/of afbeeldingen 
slechts gebruiken op de wijze waarop deze 
door de Organisatoren ter beschikking
zijn gesteld. Het is de Deelnemer derhalve 
niet toegestaan de merken en/of afbeel-
dingen voor andere doeleinden te gebruiken 
dan ter promotie van de beurs, of ze op 
enige wijze te vervormen.
16.3 Bij overtreding van het in 19.2 
bepaalde, is de Deelnemer verplicht op 
eerste verzoek van de Organisatoren het 
gebruik van het betreffende merk of de 
afbeelding te staken.

17 Slotbepaling
De Organisatoren hebben het recht om 
de samenwerking met een Deelnemer die 
handelt in strijd met de bepalingen van de 
Deelnemingsvoorwaarden, direct stop te 
zetten, zonder dat deze Deelnemer recht 
heeft op enige restitutie of vergoeding van 
schade.  
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