
 
 

Deelnamevoorwaarden ATH DIGITAAL  

Huisregels 

- Bij de hoogst vertegenwoordigende leveranciers in de merkkolom staan het merkassortiment. 
Ondergelegen importeurs of dealers worden doorgelinkt naar de machines en producten die op de 
pagina’s van hun leverancier staan 

- de eerst live editie van ATH DIGITAAL kunnen er geen gebruikte machines getoond worden met 
uitzondering van ZGAN occasions (1 jaar oud/300 uur) 

- Praat over uw eigen bedrijf/product; geen opmerkingen over de concurrentie/collega’s 

- Geen racistisch of ander aanstootgevend taalgebruik 

- ATH DIGITAAL moderatoren hebben het recht om naar eigen inzicht te modereren wat er op het 
platform door exposanten en bezoekers geschreven en geplaatst wordt 

- het platform heeft een feature ‘misschien is dit ook iets voor jou’. Dit betekent dat bij een machine 
van merk X ook machines van merken Y en Z gesuggereerd worden 

- ATH DIGITAAL is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van aangeleverde video/beelden en teksten 
door exposanten 

- ATH DIGITAAL heeft het recht om beeld en videomateriaal van deelnemers en bezoekers in te 
zetten voor reclame en marketing doeleinden 

 - ATH DIGITAAL is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien 
het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal ATH DIGITAAL deze ten minste 30 dagen voordat de 
wijzigingen in werking treden communiceren aan de Exposanten.  

- Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-
mail tussen ATH DIGITAAL en de Exposant zijn overeengekomen. 
 
- ATH DIGITAAL biedt een platform aan waarop exposanten en bezoekers met elkaar in contact 
kunnen komen in verband met het aanschaffen van diensten en/of producten. ATH DIGITAAL heeft 
daarbij slechts een faciliterende rol en kan nadien niet verantwoordelijk worden gehouden voor het 
handelen of het nalatig zijn van een exposant of een klant. 

- ATH DIGITAAL is gerechtigd het platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het 
geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het 
platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens ATH DIGITAAL ontstaat. ATH 
DIGITAAL is niet gehouden om exposanten daar (al dan niet vooraf) over te informeren. 
 
- Het is de exposant niet toegestaan het platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke 
toestemming van ATH DIGITAAL, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te 
reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander 
materiaal te verwerken.  
 



 
 
 

Inschrijving 
Per inschrijving zijn inschrijvingskosten zoals genoemd in de tarieflijst (exclusief BTW) verschuldigd. 
Deze kunnen niet worden teruggevorderd. Door inschrijving doet de  inschrijver een onherroepelijk 
aanbod aan Fedecom Fairs BV om een overeenkomst te sluiten voor deelname aan ATH Digitaal. Pas 
als Fedecom Fairs BV dit aanbod aanvaardt komt een overeenkomst tot stand. 
 
Betalingstermijnen 
Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum. Alle verschuldigde 
bedragen worden vermeerderd met BTW. Indien het verschuldigde bedrag niet betaald is voor de 
live gang van ATH DIGITAAL dan zal het niet te zien zijn voor bezoekers 
 
Definities 
1. ‘Fedecom Fairs BV’ is 100% eigendom van branchevereniging Fedecom te Nieuwegein 
2. ‘ATH Digitaal’ is de door Fedecom Fairs BV ontwikkelde mechanisatieplatform voor fabrikanten, 
agenten, importeurs, dealers, exporteurs, groothandelsbedrijven, uitgeverijen en overige 
dienstverleners die actief zijn op het gebied van: 

 

• akker-/weide- en bosbouw; vollegrondstuinbouw; rundveehouderij; boom-/sier-/fruit- en 
bollenteelt; landschapsbeheer en de be- en verwerkingsmarkt; 

o machines, installaties en benodigdheden voor bovenstaande vormen van agrarische 
productie dienen direct verband te houden met grondbewerking, bemesting, 
zaaien/poten/planten, gewasbescherming, oogsten, vernieuwing/onderhoud 
grasland, melktechniek, huisvesting, snoeien, opslag, marktgereed maken. 
Uitsluitend nieuwe machines, installaties en producten mogen worden 
tentoongesteld. 
 
Ook toegestaan zijn: 

o Tractoren met een ondergrens qua vermogen van 60 pk; 
o Verreikers mits voorzien van landbouw voorzetstuk 
o Ruw terrein heftrucks mits voorzien van landbouwvoorzetstuk; 
o Heftrucks voorzien van landbouwvoorzetstuk; 
o Trikes, quads, bedrijfswagens, pick-ups, (lichte) bestelbus en andersoortige 

vervoersmiddelen welke gebruikt worden t.b.v. de (agrarische) bedrijfsvoering; 
o Grondverzetapparatuur welke gebruikt worden t.b.v. de (agrarische) 

bedrijfsvoering;; 
• Tuin- en parkmachines mits beoogd voor landbouwdoeleinden (op en rondom het erf en 

land)  
• Goederen en diensten die passen in de bedrijfsvoering van bovengenoemde vormen van 

agrarische producten; 
• Agrologistieke producten en diensten die nodig zijn om agrarische producten in op te slaan 

en/of direct aan consumenten of andere partijen te leveren; 
• Producten en diensten voor decentrale (schone) energie opwekking en energie 

teruglevering, zoals bijvoorbeeld meet- en regelapparatuur, productie- en 
distributiematerialen; 

• Producten en diensten gerelateerd aan de diverse thema paviljoens geformuleerd door de 
beursorganisatie. 

3 ‘Inschrijver’ is de onderneming die zich via het daartoe beschikbare inschrijfformulier inschrijft voor 
deelname aan ATH Digitaal 



 
 
4. ‘Deelnemer’ is de inschrijver waarmee Fedecom Fairs BV een overeenkomst heeft gesloten voor 
deelname aan ATH Digitaal 
5. ‘Derden’ zijn anderen dan Inschrijver. Onder ‘derden’ worden ook begrepen aan Inschrijver 
gelieerde ondernemingen en natuurlijke personen. 

 

Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Fedecom Fairs BV doet en op alle 
overeenkomsten die zij sluit met betrekking tot ATH Digitaal 
2. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Fedecom Fairs BV en deelnemer gesloten overeenkomst 
en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 

 
Inschrijving en deelname 
1. Degene die wil deelnemen aan ATH Digitaal kan zich hiervoor inschrijven via het daarvoor door 
Fedecom Fairs BV beschikbaar gestelde inschrijvingsformulier. 
2. Door inschrijving doet de inschrijver een onherroepelijk aanbod aan Fedecom Fairs BV om een 
overeenkomst te sluiten voor deelname aan ATH Digitaal. 
3. Pas als Fedecom Fairs BV het in het vorige lid bedoelde aanbod schriftelijk aanvaardt komt een 
overeenkomst tot deelname aan ATH Digitaal tot stand. 
4. Voorwaardelijke inschrijving is niet mogelijk, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Fedecom Fairs BV. Neemt de inschrijver bij de inschrijving desalniettemin toch aanvullende 
voorwaarden op, dan kan daarop door de inschrijver geen beroep worden gedaan. 
5. Fedecom Fairs BV is niet gehouden om opgave van redenen te doen wanneer zij geen 
overeenkomst tot deelname met een inschrijver wenst te sluiten. 
6. Fedecom Fairs BV kan nadere voorwaarden aan een deelname verbinden en/of bepaalde 
goederen van inschrijver uitsluiten. 
 
Annulering / Wijziging 
1. Annulering of wijziging van de inschrijving is uitsluitend mogelijk met voorafgaande goedkeuring 
van Fedecom Fairs BV. Bij annulering of wijziging is de inschrijver een aanvullende vergoeding van 
maximaal de gefactureerde: het annuleringspercentage wordt door Fedecom Fairs BV vastgesteld.  
Over deze vergoedingen wordt BTW in rekening gebracht. 
2. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan Fedecom Fairs BV van de in het vorige lid 
genoemde vergoedingen afwijken. 
3. Fedecom Fairs BV heeft het recht om door haar opgegeven data en tijden te wijzigen als de 
organisatie van ATH Digitaal daartoe noopt of bij bijzondere omstandigheden. 
4. Als ATH Digitaal geen doorgang vindt wordt de deelnemingsovereenkomst beëindigd. In dat geval 
worden door de deelnemer reeds gedane betalingen binnen zestig dagen na het besluit tot 
beëindiging van de deelnemingsovereenkomst gerestitueerd. 
5. Fedecom Fairs BV mag deelname weigeren en verhinderen indien facturen niet tijdig zijn betaald 
of indien hiertoe naar haar oordeel andere gegronde redenen bestaan. 
6. In geen van de in dit artikel genoemde gevallen heeft de inschrijver recht op schadevergoeding. 
 
Aansprakelijkheid 
1. Fedecom Fairs BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt indien die het 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Fedecom Fairs BV toe te rekenen tekortkoming. 
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waarvoor de voor AgroTechniek 
Holland 2020 afgesloten evenementenverzekering dekking biedt. De polis van deze verzekering ligt 
bij Fedecom Fairs BV ter inzage. Een kopie daarvan wordt desgevraagd toegezonden. 
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. De deelnemer dient 
zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; 



 
 
b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende 
ondergeschikten van Fedecom Fairs BV. 
3. De deelnemer vrijwaart Fedecom Fairs BV voor alle aanspraken van derden jegens Fedecom Fairs 
BV die verband houden met handelen of nalaten van de deelnemer en/of zijn toeleveranciers en/of 
andere hulppersonen. 
 
Reclamering 
De deelnemer kan op een gebrek in de prestatie van Fedecom Fairs BV geen beroep meer doen, als 
hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te 
ontdekken schriftelijk bij Fedecom Fairs BV heeft gereclameerd. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Het Nederlands recht is van toepassing. 
2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale 
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Fedecom Fairs 
BV neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Fedecom Fairs BV mag 
van deze bevoegdheidsregel afwijken 
en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 
 
ATH Digitaal wordt georganiseerd door Fedecom Fairs BV  
 
Statutair vestigingsadres 

• Einsteinbaan 1  

• 3439 NJ Nieuwegein 
 
Correspondentie adres 

• Postadres: Schoenerweg 1b P183  

• 8042PJ Zwolle 

 

• T. +31 (0)38 4223 440 

• Email info@fedecomfairs.nl 

• URL www.ATH Digitaal.nl 
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