
Bezoekers: Algemene Voorwaarden    

Bezoekers moeten zich voor elke Easyfairs beurs registreren voordat ze de beursruimte mogen 
betreden. Die kan online worden aangevraagd. Bezoekers krijgen een badge die ze moeten dragen 
en die altijd en overal op de beurs zichtbaar moet zijn. Bezoekersbadges zijn niet overdraagbaar. 
Bezoekers aan een Easyfairs beurs gaan ermee akkoord dat ze mogelijk gefilmd of geïnterviewd 
worden en dat deze beelden gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden of voor 
uitzendingen op radio of tv.    

Easyfairs staat bezoekers niet toe om op de beurs aan sales te doen, klanten te werven of 
promotiemateriaal uit te delen of te verspreiden. Ze mogen op een Easyfairs beurs alleen opnames 
maken (bijvoorbeeld met een videocamera, mobiele telefoon, statische camera of met materiaal 
voor audio‐opnames) als ze van de organisatoren daartoe vooraf schriftelijke goedkeuring kregen.     

Veiligheid 
Om de publieke veiligheid te garanderen, behoudt Easyfairs zich het recht voor om bezoekers te 
fouilleren. Easyfairs behoudt zich het recht voor om aan wie dan ook de toegang tot de beurs te 
ontzeggen. Easyfairs draagt geen enkele financiële of andere verantwoordelijkheid voor welke 
persoonlijke schade of welk letsel dan ook, noch voor mogelijk verlies of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen tijdens een bezoek aan haar vakbeurzen.  

Easyfairs vakbeurzen worden georganiseerd in diverse beurslocaties. Deze locaties hanteren soms 
eigen voorwaarden, die eveneens van toepassing kunnen zijn op Easyfairs vakbeurzen. 

Bescherming van gegevens 
Houd er rekening mee dat als men zich registreert voor een Easyfairs beurs, men toestemming 
verleent aan Easyfairs om de persoonlijke gegevens te gebruiken. Deze zal Easyfairs gebruiken om 
men op de hoogte te houden van alle zaken rondom te beurs en andere relevante onderwerpen, 
zoals bijvoorbeeld nieuwsberichten met betrekking tot het thema van de beurs. Bezoekers geven 
toestemming aan Easyfairs om hun adressen door te geven aan exposanten en bevoorrechte 
partners. Tenslotte is het mogelijk dat er adressen worden overgedragen aan en gebruikt door 
bedrijven die lid zijn van de Artexis Groep, waarvan ook Easyfairs deel uitmaakt. Easyfairs garandeert 
dat adressen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zorgt zo voor de beveiliging van 
bezoekersinformatie en voor de bescherming van de privacy van haar bezoekers 


