REGISTRATIEVOORWAARDEN
Voorwaarden (voor)geregistreerden en bezoekers van vakbeurs
Facilitair & Gebouwbeheer 2019 in Jaarbeurs Utrecht
1. (Voor)geregistreerde, c.q. bezoeker verklaart onverkort met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan.
2. Met zijn (voor)registratie verklaart de geregistreerde, c.q. bezoeker naar waarheid de verstrekte gegevens te hebben ingevuld en tot de doelgroep van facilitair
verantwoordelijken en gebouwbeheerders te behoren, waarvoor de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019 wordt georganiseerd. Op basis daarvan zal hij kosteloos
en zonder verdere verplichtingen onbeperkt toegang krijgen tot alle delen van de
beursvloer, voor zover die zijn opengesteld aan bezoekers.

ONTMOET
Bijna 350 standhouders op het
gebied van facilitair management
en gebouwbeheer.

LUISTER
naar de deskundige sprekers
tijdens tientallen themasymposia.

3. Geregistreerde verplicht zich tot het volgen van de aanwijzingen, zoals die door
de beursorganisatie, zijn vertegenwoordigers, dan wel het bevoegd gezag zijn of
worden gegeven.
4. De door bezoekers verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld,
zij het dat geregistreerde bezoekers aan HoLaPress wel het onverminderde recht
geven om deze gegevens voor een periode van vijf jaar te gebruiken in het kader
van de eigen communicatie.
5. Geregistreerde stemt ermee in dat de door hem verstrekte gegevens tegelijkertijd van toepassing zijn op de registratie tot 1 februari 2024 voor het kennis- en
informatiecentrum Facilitair & Gebouwbeheer. Deze registratie voor het kennis- en
informatiecentrum is kosteloos en zonder verdere verplichtingen.
6. Wie zich voorregistreert voor een bezoek aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht verplicht zich om de vakbeurs op 23, 24 en/
of 25 januari 2019 te bezoeken. Voorgeregistreerden die zich niet vóór vrijdag 25
januari 2019, 10.00 uur per e-mail (info@vakbeursfacilitair.nl) of schriftelijk bij de
organisatie hebben afgemeld, verplichten zich tot het betalen van een bijdrage van
vijftig euro, exclusief btw, als bijdrage in de gemaakte organisatiekosten. Abonnees
van het Facilitair Journaal, c.q. het Kenniscentrum voor Facilitair management en
gebouwbeheer zijn van deze verplichting uitgesloten.

BEKIJK
trends en ontwikkelingen op het
noviteitenplein.

DEEL
uw interesse met de 15.000+
bezoekers tijdens de borrels.

BELEEF
21 jaar vakbeurs Facilitair &
Gebouwbeheer.

Voor meer informatie
www.vakbeursfacilitair.nl

