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Algemene informatie
Hoe doen ze dat toch?
De vernieuwde MjamTaart Cake & Bake Experience staat geheel in het teken van leren! Uit onderzoek 
onder onze doelgroep blijkt dat onze bezoekers graag meer willen leren over uiteenlopende 
onderwerpen op het gebied van bakken, taart decoratie, patisserie, chocolade en nog veel meer. Zij 
zien deze beurs als dé plek om deze informatie te vergaren. In 2019 spelen wij in op de wens van onze 
bezoekers door meerdere ‘informatieve’ stands in te richten, waar antwoord gegeven wordt op vragen 
als; ‘hoe bak ik glutenvrij’, ‘welke soort fondant of marsepein kan ik het beste gebruiken’, ‘hoe moet ik 
airbrushen’, et cetera.

Data en openingstijden
Zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019 10:00 uur -17:00 uur.
De beurs is voor de deelnemers al vanaf 08:00 uur toegankelijk.

Locatie
De Broodfabriek
Volmerlaan 12, 2288 GD  Rijswijk (ZH)
Telefoonnummer: 070-3075900
Website: www.debroodfabriek.nl

Entree
De entreekaarten kosten in de voorverkoop € 8,- en geven toegang voor één dag. Deze speciale 
voorverkoopprijs van € 8,- is geldig t/m 30 september 2018.  Vanaf 1 oktober 2018 kosten de 
entreekaarten € 10,-. Aan de deur betalen de bezoekers € 12,50 voor een entreekaartje. Entreekaarten 
worden verkocht via mjamtaartexperience.nl, op speciale evenementen en via derde partijen.

Opbouw
Als standhouder kun je een dag voor de start van de beurs opbouwen, dat is op vrijdag 29 maart van 
10:00 uur tot 17:00 uur. Op de dagen van de beurs, zaterdag 30 en zondag 31 maart, kun je vanaf 
08:00 uur naar binnen voor het klaarzetten van de stand. Stands dienen om uiterlijk 09:30 uur klaar 
te zijn. Bij het lossen kun je op de opbouwdag met de auto, bus of aanhanger via de achterzijde van 
De Broodfabriek in de zaal bij jouw stand komen. Je mag tot 10:00 op het parkeerterrein achter De 
Broodfabriek parkeren. Hiervoor betaal je contant een borg van € 20,-. De borg krijg je weer terug 
bij het verlaten van het parkeerterrein voor 10:00. Op zaterdag en zondag kan je voor de start van 
de beurs niet meer met de auto, bus of aanhanger in de zaal komen. Je mag dan wel nog tot 10:00 
parkeren op het parkeerterrein achter De Broodfabriek. Er zijn geen karren of steekwagens aanwezig. 
Na het lossen kun je je auto gratis parkeren in de omgeving van de Broodafbriek of in de gratis 
parkeergarage schuin tegenover De Broodfabriek. Na 09:30 kun je tevens jouw auto parkeren op het 
parkeerterrein naast de ingang van De Broodfabriek voor € 5,- per dag.

Afbouw
Zondag 30 maart 2019: 17:00 uur - 22:00 uur. Bij het laden kun je vanaf 18:00 met de auto, bus of 
aanhanger in de zaal komen. Er zijn geen karren of steekwagens aanwezig. 

Eten & drinken
Tijdens het opbouwen, afbouwen en de beursdagen verzorgen wij gratis koffie, thee en frisdrank voor 
de standhouders. Op de dagen van de beurs komt de organisatie langs jouw stand om je te voorzien 
van kopje koffie, thee of frisdrank, zodat jij tijdens de beurs niet naar de bar hoeft om drinken te halen.

Pinautomaat
In De Broodfabriek, net om de hoek van de ingang van de zaal, staat een pinautomaat waar bezoekers 
cash geld kunnen pinnen. Neem je zelf een pinautomaat mee? Geef dit dan tijdig door aan de 
organisatie, zodat wij dit mee kunnen nemen op de plattegrond.
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Stroom
Een marktkraam is voorzien van voldoende verlichting in de vorm van prikverlichting (per marktkraam 
zijn er zes peertjes). Het is niet mogelijk hier andere lampen in te draaien. Elke stand is voorzien van 
één stroompunt van 16 ampère. Wil je meerdere (grote) apparaten of verlichting aansluiten, vul dan 
formulier 3 volledig in en stuur deze uiterlijk 16 maart 2019 retour naar info@mjamtaartexperience.nl. 

Vroegboekkorting
Wanneer jij jouw marktkraam of lege standruimte vóór 1 oktober 2018 bij ons boekt, ontvang je tien 
entreekaarten voor de MjamTaart Cake & Bake Experience geldig voor één dag. De entreekaarten zijn 
€ 12,50 per stuk waard. Je mag de kaarten in jouw winkel of webshop verkopen voor € 12,50 
en/of je kunt een winactie organiseren, waarbij je de kaarten weggeeft aan de winnaars. De kaarten 
mogen ook gebruikt worden voor klanten of relaties. Zodra de betaling van de marktkraam of lege 
standruimte binnen is, ontvang je van ons de tien entreekaarten. 

Wifi
In de zaal is een open Wifi netwerk. Standhouders kunnen gebruik maken van de Wifi, maar door vele 
gebruikers kan het Wifi netwerk traag worden. 

Gratis demonstratietafel aan jouw stand
Wij stimuleren standhouders om meer informatie te geven, bijvoorbeeld in de vorm van 
demonstraties. Wanneer je een demonstratie geeft aan jouw stand, ontvang je een gratis tafel naast 
jouw stand. De demonstratie wordt gepromoot op de website en in het programmaboekje.

Gratis kaarten voor abonnees
MjamTaart magazine bestaat dit jaar 10 jaar! Dat wordt natuurlijk groot gevierd. Om die reden 
ontvangen alle MjamTaart abonnees een tweede kaartje gratis! Nieuwe abonnees ontvangen een 
gratis kaartje.

Gratis workshopruimte
Wil je een korte en laaggeprijsde workshop geven, dan krijg je gratis ruimte, tafels en stoelen. Deze 
workshops vinden plaats op het workshopplein op de beursvloer. Rondom jouw workshopruimte zal 
een afzetting staan, maar geïnteresseerde bezoekers kunnen nog wel even over de schouders van de 
deelnemers meekijken. Deze aanbieding geldt voor workshops van maximaal € 12,50 met een duur 
van maximaal 1 uur voor maximaal 10 personen. Voor deze workshops geldt een kick back fee van 
€ 2,50 p.p. Voor meer informatie kun je terecht bij de organisatie. 

Workshops
Workshopgevers kunnen kiezen om een aparte ruimte te huren voor een langer durende en/of hoger 
geprijsde workshop. Deze workshops vinden plaats in een inflate waar ongeveer 35 deelnemers een 
workshop kunnen volgen. De prijs voor de huur van een inflate voor twee dagen is € 400,- inclusief 
tafels en stoelen voor de 35 deelnemers. De ruimte mag gedeeld worden met andere workshopgevers. 
Het is toegestaan om in deze ruimte een tafel in te richten met producten om na een demonstratie of 
workshop te verkopen. Een stroompunt moet worden aangevraagd. Voor deze workshops geldt een 
kick back fee van € 5,00 p.p. Voor meer informatie kun je terecht bij de organisatie.

Wedstrijd en thema
Tijdens de MjamTaart Cake & Bake Experience wordt de bekende Holland Sugar Art Show wedstrijd 
georganiseerd. Ook standhouders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit jaar 
hebben wij er voor gekozen geen thema te benoemen, maar alle deelnemers vrij te laten in hun keuze 
voor een onderwerp van hun creatie. Daarnaast is er een nieuwe categorie toegevoegd aan de reeds 
bekende categorieën, namelijk de categorie Koekjes!

Organisatie
Patricia van Buuren is het aanspreekpunt voor de standhouders. Voor vragen over de bevestiging van 
jouw aanmelding kun je terecht bij haar terecht via info@mjamtaartexperience.nl of 06-39722733.
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Deelnemersvoorschriften
Tijdens de MjamTaart Cake & Bake Experience hanteert de organisatie onderstaande 
deelnemersvoorschriften. Voor zover deze niet voorzien, geldt het beursreglement. Deze voorschriften 
komen wellicht formeel over, maar dienen enkel om onduidelijkheden te voorkomen, wat bijdraagt 
aan een succesvol verloop van de MjamTaart Cake & Bake Experience voor allen.

Stand

Algemeen
De deelnemer is na inschrijving gebonden aan de deelnemersvoorschriften, evenals aan het 
beursreglement. Ten aanzien van de standplek geldt dat indien de deelnemer bij aanmelding een 
voorkeur uitspreekt, de organisatie hier geen toezeggingen over kan doen. Wel kan de organisatie 
proberen er rekening mee te houden. Gedurende de openingstijden dient de deelnemer te allen tijde 
bij de stand aanwezig te zijn. 
De kosten van stand op- en afbouw, standinrichting en verzekering, evenals van het gebruik van 
andere eigen voorzieningen zijn voor rekening van de deelnemer, tenzij nadrukkelijk anders is 
aangegeven door de organisatie. De organisatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele kosten die voortvloeien uit speciale wensen van de deelnemer.
De organisatie kan in bepaalde gevallen, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, over de 
standruimte beschikken wanneer:
• een deelnemer op zaterdag 30 maart 2019 om 10:00 uur geen gebruik heeft gemaakt van de voor 

hem gereserveerde ruimte. De deelnemer krijgt dan een boete voor het niet-verschijnen 
       van € 150,-;
• al eerder vaststaat dat de deelnemer geen gebruik zal maken van de gereserveerde ruimte;
• de deelnemer niet tijdig aan de betalingsverplichtingen ten opzichte van de organisatie heeft 

voldaan.

Standontwerp
De deelnemer die kale m² meters afneemt, dient ter beoordeling en goedkeuring het standontwerp 
uiterlijk donderdag 16 maart 2019 in te dienen bij de organisatie, samen met formulier 4. Het ontwerp 
dient een duidelijke schets met maten en een plattegrond op schaal te zijn. Let op: dit geldt dus alléén 
als je lege standruimte afneemt!

Elektra
Elke stand is voorzien van één stroompunt van 16 ampère. Wil je meerdere (grote) apparaten of 
verlichting aansluiten, vul dan formulier 3 volledig in en stuur deze uiterlijk 16 maart 2019 retour naar 
info@mjamtaartexperience.nl. 

Standbouw

Opbouw
Als standhouder kun je een dag voor de start van de beurs opbouwen, dat is op vrijdag 29 maart van 
10:00 uur tot 17:00 uur. Op de dagen van de beurs, zaterdag 30 en zondag 31 maart, kun je vanaf 
08:00 uur naar binnen voor het klaarzetten van de stand. Stands dienen om uiterlijk 09:30 uur klaar 
te zijn. Bij het lossen kun je op de opbouwdag met de auto, bus of aanhanger via de achterzijde van 
De Broodfabriek in de zaal bij jouw stand komen. Je mag tot 10:00 op het parkeerterrein achter De 
Broodfabriek parkeren. Hiervoor betaal je contant een borg van € 20,-. De borg krijg je weer terug 
bij het verlaten van het parkeerterrein voor 10:00. Op zaterdag en zondag kan je voor de start van 
de beurs niet meer met de auto, bus of aanhanger in de zaal komen. Je mag dan wel nog tot 10:00 
parkeren op het parkeerterrein achter De Broodfabriek. Er zijn geen karren of steekwagens aanwezig. 
Na het lossen kun je je auto gratis parkeren in de omgeving van de Broodafbriek of in de gratis 
parkeergarage schuin tegenover De Broodfabriek. Na 09:30 kun je tevens jouw auto parkeren op het 
parkeerterrein naast de ingang van De Broodfabriek voor € 5,- per dag.
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Bij eigen standbouw staat het aantal kale m2 met tape aangegeven. Grote en/of zware goederen dient 
de deelnemer zo vroeg mogelijk op de stand te plaatsen, om overlast te voorkomen. De organisatie 
kan, zonder enige aansprakelijkheid, bij overschrijding van de opbouwtermijn expositiegoederen 
weigeren. Alle werkzaamheden dienen op zaterdag 30 maart uiterlijk om 09:30 uur beëindigd te zijn. 
De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid opbergmateriaal (dozen en dergelijke) zo veel mogelijk 
uit het zicht te plaatsen.

Afbouw
Het afbouwen van de stand is mogelijk na vertrek van alle bezoekers op zondag 31 maart 2019 om 
17:00 uur. Het is niet toegestaan om vóór dit tijdstip met het opruimen te beginnen. Bij het laden kun 
je vanaf 18:00 met de auto, bus of aanhanger in de zaal komen. Er kan afgebouwd worden tot 22:00 
uur. Het is aan te bevelen om kleine en waardevolle goederen nooit op een onbeheerde stand achter 
te laten. De standruimte dient na de afbouw schoon en in originele staat te worden opgeleverd, vrij 
van plakband en dergelijke. Mocht er onverhoopt schade zijn, dan is de organisatie genoodzaakt de 
herstelkosten hiervan in rekening te brengen aan de deelnemer. 

Standinrichting

Algemeen
Tentoongestelde goederen dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de 
omliggende stands niet, respectievelijk zo weinig mogelijk, te belemmeren. Bovendien dienen 
goederen binnen de rand van de stand te blijven. Ook beweegbare delen van goederen mogen 
daar niet buiten komen. Delen die een gevaar vormen, zoals scherpe, uitstekende delen, dient 
de deelnemer doeltreffend af te schermen. Verder mogen de goederen tijdens de openingsuren 
niet worden afgedekt; de organisatie kan een eventuele bedekking verwijderen zonder enige 
aansprakelijkheid. Vloeren, wanden, daken en andere delen van het gebouw mogen niet beschadigd 
worden door het boren van gaten, spijkers, verf, lijm, stickers etc.

Projectie en geluid/Rookmachines/Looplicht/Reclame-uitingen
Voorschriften hiervoor zijn beschreven in het beursreglement. Voor het gebruik van geluids-, 
belichtings- en beeldapparatuur dient de deelnemer toestemming te vragen aan de organisatie. De 
organisatie behoudt zich het recht om maatregelen te treffen om overlast die de deelnemer door 
overmatige geluidsproductie aan derden veroorzaakt te voorkomen. 

Schoonmaak stand
De organisatie laat de hal en de gangpaden schoonmaken. Het schoonmaken van de stand is echter 
een zaak van de deelnemer zelf. Wanneer door het gebruik van de deelnemer meer dan normale 
schoonmaakkosten ontstaan, worden deze kosten doorberekend.

Afval
Tijdens op- en afbouw staat er een vuilcontainer buiten de hal. Indien de deelnemer zeer grote 
hoeveelheden afval heeft, dient hij hier zelf zorg voor te dragen. Goederen, standbouwmaterialen 
en afval die na de op- of afbouwperiode nog in het gebouw of op het terrein aanwezig zijn, kunnen 
naar goeddunken van de organisatie voor risico en rekening van de deelnemer worden opgeslagen of 
weggegooid.

Veiligheidsvoorschriften
Open vuur en het gebruik van gasflessen zijn in De Broodfabriek niet toegestaan. De brandveiligheid 
moet in de ruimste zin van het woord in acht genomen worden. Eén en ander ter beoordeling van 
de brandweer of de organisatie. De Broodfabriek bepaalt de wijze van het gebruik van faciliteiten die 
door hen ter beschikking gesteld zijn.

Toegangsbewijzen

Iedere deelnemer krijgt een aantal deelnemerskaarten. Uitsluitend door de organisatie uitgegeven 
kaarten geven toegang tot de beurs via de deelnemersingang.

6



Verzekering

De organisatie heeft geen algemene beursverzekering afgesloten. De deelnemer dient zelf zorg te 
dragen voor verzekeringen.

Beveiliging

Iedere deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de beveiliging van de producten die hij/zij meeneemt 
naar de beurs. Op zaterdag 30 maart 2019 om 18:00 uur dient iedereen de beursvloer verlaten 
te hebben. Als het pand sluit, wordt het beveiligingssysteem ingeschakeld. De deelnemer is zelf 
verantwoordelijk voor zijn eigendommen. Het is aan te bevelen om waardevolle zaken mee naar huis 
te nemen. 
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Toelichting formulieren
Hierna tref je de formulieren die in de deelnemersvoorschriften genoemd zijn. 
Voor de duidelijkheid nog even een korte uitleg van de formulieren.

1 Aanmeldformulier standhouder
Via dit formulier meld je je als standhouder aan voor de MjamTaart Cake & Bake Experience. Op dit 
formulier kun je ook jouw wensen voor extra tafels, stoelen en gratis demonstratietafel opgeven.

2 Deelnemer promotie
Je kunt potentiële bezoekers laten weten dat en hoe je aan de MjamTaart Cake & Bake Experience 
deelneemt. Op dit formulier geef je aan wat je tijdens de MjamTaart Cake & Bake Experience 
presenteert, zodat dit op mjamtaartexperience.nl geplaatst wordt. Tevens nemen we ook een korte 
slogan van jou op in de beurs brochure, zodat bezoekers jou goed weten te vinden. Een vorm van free 
publicity. Breng jouw klant(en) op de hoogte van de Experience d.m.v. (raam)posters, flyers en/of een 
banner op jouw website of Facebook pagina.

3 Elektra
Indien je extra stroompunten wenst, dan kun je dat via dit formulier kenbaar maken. 

4 Eigen standbouw
Dit formulier geldt alleen voor de deelnemers die kale m² afnemen. 
Zoals in de deelnemersvoorschriften opgenomen is, dien je dit formulier vergezeld van een schets van 
de stand tijdig terug te sturen.

Voor overige specifieke voorzieningen voor de MjamTaart Cake & Bake Experience kun je contact 
opnemen met de organisatie via info@mjamtaartexperience.nl.
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Formulier 1: Aanmeldformulier
Om je aan te melden als standhouder voor de MjamTaart Cake & Bake Experience op 30 en 31 maart 
2019, dien je dit formulier direct na aanmelding ingevuld en ondertekend retour te sturen naar 
info@mjamtaartexperience.nl.

Toelichting formulier

Op dit formulier kruis je aan of je kiest voor een marktkraam of lege standruimte. Bij lege standruimte 
geef je aan hoeveel m2 je wenst te huren. Achter de andere opties geef je het aantal aan dat je wenst 
te huren. Je kunt zelf vervolgens het huurbedrag uitrekenen. Alle aangegeven prijzen zijn exclusief 
21% BTW en voor een huur van twee dagen. Je ontvangt een factuur die je binnen 14 dagen moet 
voldoen.
                   Totaal:

 Marktkraam 3x1 meter incl. een stroompunt, 
     twee stoelen en verlichting à € 370,-

 Extra marktkraam à € 150,-        x aantal ____
 Extra tafel 120x80x76 cm à € 75,-       x aantal ____
 Extra stoel à € 5,-          x aantal ____
 Lege standruimte* à € 40,- per m2       x aantal m2 ____

 *Lege standruimte vanaf 6m2

 Gratis demonstratietafel à € 75,- **      x aantal    1

€ .....................
€ .....................
€ .....................
€ .....................
€ .....................

€     gratis

Subtotaal excl.. BTW:
BTW 21%

Totaal:

€ .....................
€ .....................
€ .....................

Bedrijfsgegevens

Bedrijf:   …………………………………………………………………………………
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………
Adres:    …………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:  …………………………………………………………………………………
Telefoon:   …………………………………………………………………………………
E-mail:   …………………………………………………………………………………
Datum:  …………………………………………………………………………………

Handtekening:  
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Met de ondertekening van dit formulier geef je aan akkoord te zijn met onze voorwaarden zoals 

weergegeven in de deelnemersvoorschriften en het beursreglement.

**Toelichting demonstratie

Licht hier kort toe welke demonstratie je gaat geven aan de demonstratietafel aan jouw stand. Deze 
beschrijving zal tevens worden opgenomen op onze website en in het beursboekje.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



Formulier 2: Deelnemer promotie
Om zoveel mogelijk exposure te krijgen, kun je hieronder jouw presentatie op de MjamTaart Cake & 
Bake Experience toelichten. Wat krijg je hiervoor terug?

         Uitgebreide vermelding op mjamtaartexperience.nl

         Korte vermelding via slogan in de beurs brochure.

Slogan

Geef hieronder in maximaal 10 woorden beknopt aan wie je bent of wat je doet. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Uitgebreide beschrijving

Geef hieronder uitgebreider in maximaal 75 woorden aan wat je tijdens MjamTaart Cake & Bake 
Experience presenteert voor de bezoekers:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bedrijfsgegevens

Bedrijf:   …………………………………………………………………………………
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………
Adres:    …………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:  …………………………………………………………………………………
Telefoon:   …………………………………………………………………………………
E-mail:   …………………………………………………………………………………
Datum:  …………………………………………………………………………………

Handtekening:  

     

Lever dit formulier 
snel in, dan kunnen wij 
jouw gegevens direct 
vermelden op onze 

website!

 
Dit formulier direct na aanmelding ingevuld en ondertekend retour te sturen 

naar info@mjamtaartexperience.nl. 10

Gratis promotiemateriaal

 Ja, stuur mij gratis (raam)posters en flyers en een digitale banner. 



Formulier 3: Elektra
Een marktkraam is voorzien van voldoende verlichting in de vorm van prikverlichting (per marktkraam 
zijn er zes peertjes). Het is niet mogelijk hier andere lampen in te draaien. Elke stand is voorzien van 
één stroompunt van 16 ampère. Wil je meerdere (grote) apparaten of verlichting aansluiten, dan kan 
je hiervoor een extra stroompunt bestellen. Een stroompunt van 16 ampère kost € 75,- excl. BTW voor 
twee dagen (inclusief verbruik). Een extra stroompunt van 32 Ampère/380Volt kost € 150,- excl. BTW 
voor twee dagen (inclusief verbruik). 

Om een stroompunt aan te vragen, dien je hieronder duidelijk aan te geven welke apparaten je wilt 
aansluiten op het stroompunt. De Broodfabriek bepaalt welk stroompunt hier dan voor in aanmerking 
komt.

Beschrijving aan te sluiten apparaten

Geef hieronder duidelijk aan welke apparaten je wilt aansluiten op het stroompunt.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
     

Bedrijfsgegevens

Bedrijf:   …………………………………………………………………………………
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………
Adres:    …………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:  …………………………………………………………………………………
Telefoon:   …………………………………………………………………………………
E-mail:   …………………………………………………………………………………
Datum:  …………………………………………………………………………………

Handtekening:  

     

 
Dit formulier uiterlijk 16 maart 2019 ingevuld en ondertekend retour te sturen 

naar info@mjamtaartexperience.nl. 11



Formulier 4: Eigen standbouw
Ondergetekende verzorgt zelf de op- en afbouw van de stand volgens de deelnemersvoorschriften. 
Tevens is ondergetekende op de hoogte van het beursreglement van de MjamTaart Cake & Bake 
Experience.

Uiterlijk 16 maart 2019 heeft ondergetekende een schets van de stand, zoals verzocht in de 
deelnemersvoorschriften, evenals dit aanvraagformulier opgestuurd naar de organisatie.

Gegevens extern standbouw bedrijf

Indien standbouw door een extern standbouwbedrijf wordt verzorgd, dan graag onderstaande 
gegevens invullen, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij de op- en afbouw.

Standbouwbedrijf: ………………………………………………………………………………

Contactpersoon: ………………………………………………………………………………

Adres:   ………………………………………………………………………………

Plaats:   ………………………………………………………………………………

Telefoon:  ………………………………………………………………………………

Let op!

Vergeet bij dit formulier niet de schets van de stand toe te voegen met de eventueel gewenste 
stroompunten. Hiertoe dien je tevens formulier 3 geheel ingevuld mee te sturen.

Bedrijfsgegevens

Bedrijf:   …………………………………………………………………………………
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………
Adres:    …………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:  …………………………………………………………………………………
Telefoon:   …………………………………………………………………………………
E-mail:   …………………………………………………………………………………
Datum:  …………………………………………………………………………………

Handtekening:  

     

 
Dit formulier uiterlijk 16 maart 2019 ingevuld en ondertekend retour te sturen 

naar info@mjamtaartexperience.nl. 12



Routebeschrijving De Broodfabriek

De Locatie

De Broodfabriek ligt in de Rijswijkse Plaspoelpolder, aan de voet van de A4, de A12 en de A13. Dichtbij 
alle snelwegen richting Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De Broodfabriek is gesitueerd 
in de voormalige broodfabriek van Bakkerij Hus. Eén van de grootste industriële bakkerijen die 
Nederland ooit heeft gekend. Decennia lang werden hier vele duizenden broden, ontbijtkoeken en 
kadetjes gebakken. Inmiddels beschikt de locatie van ruim 17.500 m² verdeeld over 5 multifunctionele 
zalen, flexibele break-out rooms en 2 beurshallen, individueel of geschakeld inzetbaar, van 100 tot 
10.000 gasten.

Adres

De Broodfabriek
Volmerlaan 12, 2288 GD  Rijswijk (ZH)
Telefoonnummer: 070-3075900
Website: www.debroodfabriek.nl

Met de auto

Vanuit alle richtingen:
Op autosnelweg A4: neem afslag Plaspoelpolder (afrit 10)
Aan het einde van de afslag bij de verkeerslichten rechtdoor
De vierde straat rechtsaf (Volmerlaan)
Hoofdingang van De Broodfabriek aan uw linkerhand

Vanuit Westland/Hoek van Holland:
Op de A4 afslag Plaspoelpolder (afrit 10)
Onderaan de afslag bij het verkeerslicht linksaf
De vierde straat rechtsaf (Volmerlaan)
Hoofdingang van De Broodfabriek aan uw linkerhand

Openbaar vervoer

Bus/Tram:
Buslijn 30: Halte Volmerlaan (Den Haag - Maassluis) 
Buslijn 50: Halte Volmerlaan (Den Haag - Zoetermeer)
Buslijn 51: Halte Volmerlaan (Den Haag - Delft)
Tramlijn 17: Halte Volmerlaan/Visseringlaan (Statenkwartier - Wateringse Veld)

Trein:
Stap uit op station Rijswijk en neem de uitgang die uitkomt op de Sir Winston Churchilllaan.
Ga rechtsaf en loop de Lange Kleiweg op.
Ga linksaf de Visseringlaan in en bij de stoplichten rechts de Volmerlaan op. 
De ingang bevindt zich na 100 meter lopen aan uw rechterhand.
De looptijd bedraagt ongeveer 7 minuten.
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Beursreglement
Indien in de ‘deelnemersvoorschriften’ van de MjamTaart Cake & Bake Experience (hierna te noemen: beurs) wordt verwezen naar het ‘beursreglement’ zijn 

de navolgende bepalingen op deze beurs van toepassing en worden geacht van bedoelde ‘deelnemersvoorschriften’ deel uit te maken.

Onder ‘deelnemer’ wordt in dit beursreglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijvings- of 

bevestigingsformulier als deelnemer aan de beurs heeft aangemeld.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1

a. De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, die buiten haar toedoen zijn ontstaan   

(overmacht in de ruimste zin van het woord, zoals brand, nationale ramp, e.d.) de in de deelnemersvoorschriften genoemde data en tijden van de beurs te 

wijzigen ofwel de beurs geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de deelnemer, onverschillig of de vaststelling van standruimte aan hem 

reeds ter kennis is gebracht, aanspraken kan doen gelden tegen de organisatoren op vergoedingen van enigerlei schade.

b. Wijzigingen van data en tijden, als bedoeld in lid a, geeft de deelnemer niet het recht inschrijvingen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

c. Vindt de beurs geen doorgang, dan worden de inschrijvingen en eventueel reeds geschiede vaststellingen van de standruimte als vervallen 

beschouwd en zal de door de deelnemer gedane betalingen betreffende de inschrijving worden gerestitueerd, onder aftrek van de reeds voor de 

organisatie van de beurs ontstane kosten, die geheel of gedeeltelijk over de deelnemer naar evenredigheid op basis van de standruimte waarvoor werd 

ingeschreven, c.q. die werd vastgesteld, kunnen worden omgeslagen. Deze restitutie zal geschieden binnen 60 dagen na het besluit de beurs geen 

doorgang te doen vinden.

TOEGANG

ARTIKEL 2

a. Entreekaarten voor de bezoekers zijn verkrijgbaar via de website van MjamTaart.nl. De entreekaarten kosten in de voorverkoop € 8,- en geven 

toegang voor één dag. Deze speciale voorverkoopprijs van € 8,- is geldig t/m 30 september 2018. Vanaf 1 oktober 2018 kosten de entreekaarten € 10,-. 

Aan de deur betalen de bezoekers € 12,50 voor een entreekaartje. Aan de deelnemer worden deelnemerskaarten verstrekt, die doorlopend toegang tot de 

beurs geven.

b. De deelnemer ontvangt een deelnemerskaart waarmee hij toegang krijgt tijdens de dagen van de beurs én op- en afbouwdagen van de beurs.

c. De deelnemerskaarten zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend worden gebruikt door personen die behoren tot het bedrijf of de organisatie 

van de deelnemer.

EXPOSEREN GOEDEREN

ARTIKEL 3

Op de beurs kunnen goederen en diensten worden tentoongesteld.

De organisatie heeft, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, het recht:

a. goederen en diensten, die zij niet toelaatbaar achten of;

b. goederen en diensten, die naar haar oordeel in strijd zijn of zouden kunnen zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of een ordelijk 

verloop van de beurs of;

c. goederen en diensten, die in strijd met enige bepaling van dit beursreglement of de deelnemersvoorschriften op de beurs zijn opgesteld of 

worden gebruikt, te weigeren, respectievelijk onmiddellijk van de beurs te doen verwijderen.

INSCHRIJVING/ANNULERING

ARTIKEL 4

a. Het inschrijven voor deelneming aan de beurs dient te geschieden op een aan de deelnemer ter beschikking gesteld aanmeldformulier. Ook kan 

de organisatie een bevestiging van deelname naar de deelnemer hebben gezonden naar aanleiding van telefonische aanmelding of een aanmelding per 

e-mail.

b. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken, dan wel gewijzigd. Indien een deelnemer een reeds ingediende 

inschrijving wenst te annuleren, zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek aan de organisatie dienen te worden gedaan. De 

organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder de daarbij te stellen voorwaarde dat door de betrokken deelnemer een 

annuleringsvergoeding wordt voldaan. Deze vergoeding bedraagt:

25% van het inschrijfgeld: bij annulering van de inschrijving binnen vier maanden voor de eerste opbouwdag van de beurs (29 maart 2019);

50% van het inschrijfgeld: indien de inschrijving wordt geannuleerd binnen drie maanden voor de eerste opbouwdag van de beurs (29 maart 2019);

75% van het inschrijfgeld: indien de inschrijving wordt geannuleerd binnen twee maanden voor de eerste opbouwdag van de beurs (29 maart 2019);

100% van het inschrijfgeld: indien de inschrijving wordt geannuleerd minder dan een maand voor de eerste opbouwdag van de beurs (29 maart 2019) 

of zoveel meer, als naar het oordeel van de organisatie dient te worden verkregen als vergoeding voor de tengevolge van de annulering optredende 

kosten. Op de annuleringsvergoeding zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht. Indien de deelnemers zonder bericht niet op komt dagen bij 

de beurs, wordt een boete in rekening gebracht van € 150,-. 
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c. De organisatie kan om bijzondere, dan wel organisatorische redenen, zoals bij reële vrees voor ordeverstoringen of anderszins dreigend 

gevaar voor personen en/of schade aan goederen welke zich bevinden binnen het gebouw dan wel schade aan het gebouw zelf, een inschrijving niet in 

behandeling nemen, minder standruimte vaststellen dan waarvoor is ingeschreven, of tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte overgaan. 

d. Voorts kan de organisatie in bijzondere gevallen een reeds verleende vaststelling intrekken, de toegang tot de tentoonstelling ontzeggen en/

of de deelnemingsovereenkomst ontbinden, zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding. Van een bijzondere omstandigheid 

is sprake indien de reputatie van de deelnemer of het door hem tentoongestelde of tentoon te stellen object niet (langer) onberispelijk is, waardoor de 

goede naam van de organisatie zou (kunnen) worden geschaad. Hiervan wordt geacht in ieder geval sprake te zijn bij (de aanvrage van) faillissement en/

of surséance van betaling van de deelnemer en/of een aan hem gelieerde vennootschap en/of surséance van betaling en/of de producent van het object, 

of strafvervolging van genoemde (rechts)personen. 

e. De organisatie bepaalt voor elke deelnemer plaats en afmetingen van standruimte. 

f. De vaststelling van de standruimte geschiedt zo spoedig mogelijk en is bindend voor de deelnemer, zowel wat betreft de afmetingen als de 

plaats op de beurslocatie.

g. Indien in totaal voor meer standruimte wordt ingeschreven dan beschikbaar is, kunnen inschrijvingen worden afgewezen.

BETALING

ARTIKEL 5

a. De deelnemer dient na het ontvangen van de door de organisatie verstuurde bevestiging van deelname binnen 14 dagen het bedrag voor de 

standhuur en andere gehuurde extra’s te voldoen. Pas na ontvangst van de betaling ontvangt de deelnemer, bij vroegboeking, de 10 entreekaarten. 

b. Indien een deelnemer de door hem verschuldigde bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan, is de organisatie 

gerechtigd niet tot vaststelling van standruimte aan de deelnemer over te gaan, een reeds verleende vaststelling van standruimte in te trekken, c.q. geen 

standruimte ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van de organisatie op volledige vergoeding van deze bedragen. 

c. Restitutie van reeds betaalde bedragen kan in het hierboven onder lid b. genoemde geval door de deelnemer niet worden gevorderd.

d. De kosten van aansluiting voor elektra komen voor rekening van de deelnemer, tenzij anders is bepaald in de deelnemersvoorschriften. Deze 

kosten dienen binnen 14 dagen na datering van de betreffende nota door de deelnemer te worden voldaan.

BESCHIKKEN OVER STANDRUIMTE

ARTIKEL 6

a. De beurslocatie is beschikbaar voor het opbouwen en inrichten van de stands, alsmede het binnenbrengen van goederen op vrijdag 29 

maart 2019, 10:00 uur –17:00 uur en op zaterdag 30 maart 2019, 08:00 uur -10:00 uur. Buiten deze periode zijn standwerkzaamheden, alsmede het 

binnenbrengen van goederen niet toegestaan. 

b. Indien zaterdag 30 maart 2019 na 10:00 uur een deelnemer niet over de voor hem vastgestelde standruimte heeft beschikt, of op een eerder 

tijdstip vaststaat dat de deelnemer niet over deze ruimte zal beschikken en/of aan zijn betalingsverplichtingen terzake van de beurs niet voor de uiterlijke 

datum heeft voldaan, kan door de organisatie zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over deze ruimte worden beschikt, zonder dat zij gehouden 

zijn reeds ontvangen betalingen te restitueren en zonder dat daardoor de verplichting van de deelnemer vervalt om de nog verschuldigde bedragen te 

voldoen.

VERWIJDEREN GOEDEREN

ARTIKEL 7

a. De beurslocatie is beschikbaar voor het afbouwen en opruimen van de stands, alsmede het wegbrengen van goederen op zondag 31 maart 

2019, 17:00 uur – 22:00 uur.

b. Goederen en standonderdelen van de deelnemer die zich na de in lid a. genoemde periode in de beurslocatie of op de daarbij behorende 

terreinen bevinden, worden voor rekening en risico van de deelnemer opgeslagen.

c. De deelnemer is gehouden de voor hem vastgestelde standruimte na het beëindigen van de beurs in dezelfde staat achter te laten als deze 

aan hem ter beschikking is gesteld vóór aanvang van de opbouwperiode, bedoeld in artikel 6.

d. Indien een deelnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens de organisatie terzake van de beurs, kan de organisatie:

1. teneinde te bevorderen dat die verplichtingen alsnog worden nagekomen, zonder gerechtelijke tussenkomst, de zich in het 

tentoonstellingsgebouw bevindende goederen van de nalatige deelnemer onder zich houden of voor rekening en risico van die deelnemer doen 

opslaan;

2. de invordering van de door de deelnemer verschuldigde bedragen uit handen geven en de buitengerechtelijke kosten ten laste van de 

deelnemer brengen;

3. de wettelijke rente over de bedragen, verschuldigd vanaf de vervaldag van de betreffende factuur, in rekening brengen.

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 8

a. De deelnemer is gehouden de in de deelnemersmap door de organisatie gegeven deelnemersvoorschriften en richtlijnen nauwkeurig op te 

volgen. 

b. Bij afname van kale m² dient een ontwerp van de stand in de vorm van een duidelijke tekening op schaal uiterlijk 16 maart 2019 bij de 

organisatie te zijn ingediend. 15



c. De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van of namens de organisatie, De Broodfabriek, van de gemeente, de brandweer en andere 

autoriteiten met betrekking tot de opbouw, de inrichting, de veiligheid, het onderhoud en de afbraak van de door hem ingenomen stand, op te volgen. 

De organisatie behoudt zich het recht voor de deelnemer dwingend advies te geven met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden in of aan, 

alsmede het gebruik van de beurslocatie en de daarbij behorende terreinen, voor zover dit naar het oordeel van de organisatie voor een goed verloop 

van de tentoonstelling gewenst is.

d. De deelnemer is verplicht met de opbouw en afbraak van de door hem ingenomen stand zo tijdig te beginnen, dat de hiervoor in de 

deelnemersvoorschriften gestelde termijnen niet worden overschreden.

e. Bij niet opvolging van een door of namens de organisatie en/of de in lid c. genoemde autoriteiten gegeven aanwijzing, kunnen, door of 

namens de organisatie, op kosten van de deelnemer, de noodzakelijk geachte voorzieningen worden getroffen.

DIVERSE VERBODSBEPALINGEN

ARTIKEL 9

Het is de deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of namens de organisatie niet toegestaan:

a. onderdelen en toebehoren van tentoongestelde goederen binnen de beurslocatie of op de daarbij behorende terreinen te verwisselen of te 

doen verwisselen;

b. op de door hem ingenomen stand platforms of andere verhogingen op te richten, afgescheiden ruimten daarop aan te brengen, of deze te 

voorzien van plafonds of andere afdekkingen;

c. tentoongestelde goederen en/of reclamemiddelen van welke aard ook, buiten of boven de door hem ingenomen standruimte te plaatsen of 

aan te brengen;

d. gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stand;

e. licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen, insecticiden), 

stankverspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen binnen De Broodfabriek of bij de daarbijbehorende terreinen te hebben en/of open vuren te 

branden;

f. beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en geluid te 

veroorzaken, alles voor zover dit hinder kan opleveren, alsmede televisietoestellen of bewegende goederen te verplaatsen, andere dan die, genoemd in 

de deelnemersvoorschriften;

g. loterijen te houden, prijsvragen uit te schrijven en zogenaamd ‘standwerk’ te verrichten, alsmede reclame te maken voor ondernemingen of 

instellingen, die geen standruimte op de beurs hebben;

h. enquêtes onder bezoekers en deelnemers aan de beurs te houden of te doen houden binnen de beurslocatie of op de daarbij behorende 

terreinen. 

ARTIKEL 10

Het is de deelnemer NIET toegestaan:

a. de door hem ingenomen stand gesloten of niet-bezet te houden gedurende de tijd dat de beurs voor het bezoek toegankelijk is, de 

tentoongestelde goederen of een deel daarvan te bedekken of aan te duiden dat deze goederen zijn verkocht;

b. door hem ingenomen standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of af te staan, of met een andere deelnemer te ruilen;

c. activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de organisatie schade wordt veroorzaakt of afbreuk wordt gedaan aan de beurs 

als collectieve beurs, ook als deze activiteiten niet zijn gericht tegen de beurs als zodanig, doch zich richten tegen een of meer deelnemers of groepen 

daarvan; een en ander voor zover deze activiteiten niet kunnen worden aangemerkt als gebruikelijk in onderlinge concurrentieverhoudingen;

d. goederen, die door onaangename reuk of op andere wijze hinderen, aanwezig te hebben of hinderlijk geluidgevende of lichtuitstralende 

toestellen in werking te stellen, te hebben en/of te houden;

e. veranderingen in of aan de beurslocatie aan te brengen en onder meer in en/of op vloeren, muren, plafonds, kolommen en dergelijke te 

hakken, breken, boren, spijkeren, plakken of deze anderszins te beschadigen;

f. biljetten of ander reclamemateriaal in of buiten de door hem ingenomen stand aan te brengen aan kolommen, wanden, muren, plafonds en 

dergelijke van de beurslocatie;

g. in en rondom de beurslocatie prijscouranten, circulaires, en dergelijke uit te reiken of op andere wijze reclame te maken, dan wel de aandacht 

voor het bedrijf, bedrijfsactiviteiten of producten te trekken, elders dan op de door hem ingenomen stand of bij de infocorner;

h. reclamemateriaal te verspreiden, dat niet direct betrekking heeft op de door hem tentoongestelde en tot de beurs toegelaten goederen en 

diensten, alsmede reclamemateriaal uit te reiken van welke aard ook, dat overlast of schade kan veroorzaken;

i. naams-, merkaanduidingen en dergelijke te plaatsen of te gebruiken, die misleidend of hinderlijk kunnen zijn voor deelnemers op andere 

stands, respectievelijk voor bezoekers van de beurs.

16



VERZEKERING/AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 11

a. Goederen, daaronder begrepen de emballage, bevinden zich in de beurslocatie, of op bijhorende terreinen voor rekening en risico van de 

deelnemer. De organisatie belast zich niet met het verzekeren van de goederen.

b. De organisatie, De Broodfabriek, hun bestuurders, gemachtigden en personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

ontstaan tengevolge van beschadiging of verloren gaan van goederen, noch voor schade ontstaan door het niet of onvoldoende functioneren van 

technische installaties van de beurslocatie of door eventuele andere gebreken van het gebouw of de daarbij behorende terreinen noch voor schade uit 

welke oorzaak ook ontstaan aan goederen of personen, tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld van de organisatie en/of De Broodfabriek.

c. De deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen van 

nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, personen, die op welke wijze ook voor hem of in hun opdracht werkzaam zijn en houders van hem verstrekte 

deelnemerskaarten, dan wel door hun inzendingen op welke wijze ook aan goederen van en/of personen, werkzaam bij de organisatie en/of De 

Broodfabriek worden veroorzaakt.

d. De deelnemer is verplicht de organisatie en/of De Broodfabriek te vrijwaren voor alle aanspraken, die anderen in verband met hun handelen of 

nalaten tegen de organisatie en/of De Broodfabriek zouden kunnen doen gelden.

HANDHAVING ORDE

ARTIKEL 12

De organisatie is bevoegd om tegen een deelnemer, zijn personeel, personen die voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van hem 

verstrekte deelnemerskaarten, die in strijd met enige bepaling van dit reglement of de deelnemersvoorschriften handelen of een door of namens de 

organisatie verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder gerechtelijke tussenkomst een of meer van de navolgende voorzieningen en maatregelen, 

zonodig op kosten van de deelnemer, te treffen:

a. de aan hem verstrekte deelnemerskaarten te doen intrekken en de betrokkenen de toegang tot de beurs en/of de beurslocatie met 

onmiddellijke ingang te ontzeggen;

b. zijn stand te doen sluiten of geheel/gedeeltelijk te doen ontruimen en over de vrijgekomen of niet-bezette ruimte te beschikken;

c. de tentoongestelde goederen, zo mede al hetgeen door de deelnemer is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden en op te slaan, 

een en ander op kosten en voor risico van de deelnemer, zonder dat deze recht kan doen gelden op enige restitutie van reeds betaalde bedragen of 

vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden en onverminderd de door hem jegens de organisatie aangegane 

verplichtingen;

d. de betrokken deelnemer van deelneming aan verder te organiseren beurzen uit te sluiten.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 13

In alle gevallen, waarin dit beursreglement alsmede de deelnemers map niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist de organisatie.
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