Geologische Vereniging “Het Kristal” Groningen

Nederland

Beurscoördinatie: beurs@kristalgroningen.nl

Doel en soort beurs
Geologische Vereniging Het Kristal te Groningen biedt aan verzamelaars, zoekers, liefhebbers
en wetenschappers van mineralen en fossielen de gelegenheid om mineralen en fossielen te
kopen of te verkopen. Ze streeft naar een veelzijdige keuze.
De koop of verkoop van mineralen, fossielen en toebehoren zullen voor alle deelnemers op een
juiste en reële manier plaats vinden, waarbij de prijsvorming over gelaten wordt door het vrije
spel van vraag en aanbod.
1.

Inschrijving

1.1.

Aanmelden is alleen mogelijk door inzending van het inschrijfformulier, welke bij de beursorganisatie verkrijgbaar is.

2.

Betaling

2.1.

Bevestiging van de inschrijving vindt plaats door toezending van een bevestigings-email, waarin
aangegeven staat, de beschikbare standruimte en de verschuldigde standhuur. De betaling dient
uiterlijk 4 weken voor de beursdatum in ons bezit te zijn.
Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.
Bij verhindering is restitutie van betaalde gelden, exclusief administratiekosten à € 5,00 alleen
mogelijk wanneer de verhindering aan overmacht te wijten is. Bij opzegging korter dan twee
weken voor de beurs wordt in geen geval de huur van standruimte gerestitueerd. Niet betaalde
gelden blijven in deze gevallen verschuldigd.

2.2.

3.

Toewijzing standruimte

3.1.

Het toewijzen van standruimte geschiedt door de beursorganisatie, zoveel mogelijk overeenkomstig de wensen van de deelnemer.
Zij heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, aangevraagde standruimte, niet of maar ten
dele toe te wijzen.

3.2.

4.

Openingstijden

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

De beurs is geopend voor het publiek van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Standhouders kunnen vanaf 7.00 uur terecht voor het opbouwen van hun stand.
Standhouders dienen om 09.30 uur hun stand klaar te hebben voor het publiek.
Standhouders dienen om 18.00 uur of zo spoedig mogelijk daarna, klaar te zijn met het afbreken
van hun stand.

5.

Beursvoorwaarden

5.1.

Standruimte

5.1.1.

Het op enigerwijze veranderen en/of uitbreiden van de toegewezen standruimte is niet toegestaan. De toegestane maximale breedte is 1 meter, in de hoogte is geen beperking.
Het ruilen van standruimte met een andere standhouder is niet geoorloofd.
Doorverhuren van standruimte aan derden is niet toegestaan.
Indien een standhouder om 9.30 uur nog niet aanwezig is, heeft de beursorganisatie het recht
de lege plek aan een ander toe te wijzen.
Het is verboden goederen voor of naast stands in de looppaden te plaatsen.
Het meebrengen en opstellen van eigen tafels is niet toegestaan.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.2.

Elektra

5.2.1
5.2.2.
5.2.3.

Per stand mag men van eigen verlichting gebruik maken tot een maximum van 150 watt per
meter (wilt u zich hier ook aan houden, vervelend voor de andere standhouders, wanneer we
zonder verlichting komen te zitten).
Deze lichtvoorziening moet van deugdelijk materiaal zijn en voldoen aan de geldende normen.
Het gebruik van waterkokers of andere verwarmingselementen zijn niet toegestaan.

5.3.

Het aangeboden materiaal

5.3.1.
5.3.2.

5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.

De beurs dient het karakter van een mineralen/fossielen beurs te hebben.
Hieronder wordt verstaan het aanbieden van:
mineralen, fossielen, edelstenen, gesteenten, alsmede de daarbij
behorende machines, gereedschappen, literatuur, fournituren.
Een standhouder mag maximaal 1/3 van zijn standruimte gebruiken voor het presenteren van
sieraden en/of gebruiksvoorwerpen, vervaardigd van/uit bovengenoemde materialen.
Een stand mag nimmer de ‘uitstraling’ van een ‘sieraden-stand’ hebben, daar zijn andere beurzen
voor.
Niet toegestaan is het aanbieden van:
- vervalsingen of behandelde mineralen of fossielen
- imitatie fossielen (kunststof e.d.)
- samengestelde en/of geprepareerde mineralen en fossielen moeten voor het publiek
gekenmerkt zijn
- oneigenlijke producten, producten die geen stoffen bevatten of vervaardigd zijn van/uit de hierboven genoemde materialen en derhalve geen enkel raakvlak hebben met onze hobby.
Bijvoorbeeld: paarlen, ivoor, hout, glas, gipsfiguren en keramiek.
- materialen voor Lithotherapie en geneeskrachtige stenen. Ook niet de daarbij behorende hulpen geneesmiddelen, bijvoorbeeld massage stenen.
- voorwerpen die een religieuze uitstraling hebben.
- souvenir artikelen en massa fabricatie, bijvoorbeeld doodshoofd, penis, glasparels.
Producten die niet binnen het concept passen worden, indien nodig, op kosten van de deelnemer
verwijderd.
Alle aangeboden artikelen dienen geprijsd te zijn.
Mineralen, fossielen etc. moeten voorzien zijn/worden van hun naam en vindplaats.
Radioactieve mineralen dienen als zodanig gekenmerkt te zijn en op deugdelijke wijze verpakt.

6.

Diversen

6.1.
6.2.

Het voor sluitingstijd ontruimen van de stand is niet toegestaan.
De standhouder is gehouden zijn plaats na afloop ordentelijk achter te laten. (Afvalbakken
zijn aanwezig).
Het bestuur van ‘Het Kristal’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen aan,
diefstal van of brand in voor de beurs bestemde goederen of personen.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

6.3.

In alle gevallen waarin het beursreglement niet voorziet beslist het bestuur van ‘Het Kristal’ in overleg met
de beurscoördinator, die ook het recht heeft dit reglement te allen tijde te wijzigen en aan te vullen.
Het niet naleven van het beursreglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie,
kan uitsluiting voor volgende beurzen tot gevolg hebben.
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