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Algemene voorwaarden en reglement TTD  
 
1. De huur per strekkende meter standtafel bedraagt €16,- incl. btw per dag. Staat u beide dagen op de beurs dan 
betaald u €30,- per meter voor beide dagen. 
2. Annulering en restitutie is alleen mogelijk indien dit voor 1 augustus schriftelijk is gemeld aan de organisatie. De 
organisatie beslist over restitutie, deze wordt alleen verleend onder aftrek van de gemaakte kosten. 
3. Het gebruik van elektriciteit is alleen bij reservering mogelijk. De prijs per dag bedraagt  € 3,50. Verlengkabels 
worden niet door de vereniging verstrekt en dient U dus zelf zorg voor te dragen. 
4. Bij elke 2 meter gehuurde standtafel, krijgt 1 persoon gratis toegang tot de Tilburgse Terrarium Dagen. Per stand 
krijgen maximaal 7 personen vrij toegang. Het is mogelijk om bij reservering voordelig extra toegangskaarten à € 8,50 
per persoon te bestellen.  
5. Standhouders dienen zich voor 09:30 uur gemeld te hebben aan de Reitse Hoevenstraat 30 te Tilburg. Als een 
standhouder wegens overmacht (panne, file etc.) niet in staat is zich voor 09:30 uur persoonlijk te melden dient hij zich 
telefonisch bij de organisatie te melden (013-4630026). 
6. Bij het niet naleven van punt 5 vervalt de reservering en is restitutie van tafelgelden etc. niet mogelijk.  
7. Na 10:00 uur worden eventueel nog vrije tafels (door de organisatie te beoordelen) verhuurd aan belangstellenden. 
8. Standhouders mogen de stand op beide dagen niet voor 16:00 uur afbreken of opruimen. Bij overtreding wordt de 
standhouder automatisch uitgesloten van de Tilburgse Terrarium Dagen van het volgende jaar. 
9. Alle dieren, inclusief voedseldieren, dienen correct te worden gehuisvest conform de geldende wetgeving. Dit wil 
bijvoorbeeld zeggen dat het niet toegestaan is dat nestjonge muisjes of ratjes zonder moeder levend ter verkoop 
worden aangeboden. Deze regel zal streng worden gecontroleerd! 
10. De organisatie zal controleren of de te verkopen (voedsel)dieren op een juiste wijze gehuisvest of verpakt zijn. 
Indien de organisatie van mening is dat huisvesting of verpakking verbetering behoeft, is de standhouder verplicht de 
aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Tevens moet de stand na afloop van de beurs schoon worden 
achtergelaten. Als de aanwijzingen niet opgevolgd worden, zal de standhouder worden verwijderd en van de Tilburgse 
Terrarium Dagen in het volgende jaar worden uitgesloten. Deze regel zal uitermate streng worden gecontroleerd! 
11. Het is niet toegestaan gifslangen en andere giftige dieren mee naar de TTD te nemen of ter verkoop aan te bieden. 
12. Standhouders mogen geen huisdieren zoals honden, katten etc. meenemen naar de beurs.  
13. Op de TTD zijn alle wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld: BUDEP, BID, CITES, etc van toepassing. Bij overtreding van 
één of meerdere van deze wetten wordt men van de beurs uitgesloten. 
14. Het is strikt verboden dieren op andere dan de aangegeven plaatsen aan te bieden. (Aanbieden op bijv. terrassen is 
verboden). 
15. Standhouders kunnen kopers erop attenderen dat aangekochte dieren gratis bij de ingang van De Oliemeulen 
tijdelijk in bewaring kunnen worden gegeven. 
16. Bij overtreding van de voorwaarden alsmede niet beschreven incidenten en/of omstandigheden zal de organisatie 
de situatie beoordelen en een beslissing nemen, eventueel gevolgd door sancties. 
17. De organisatie (TTV en De Oliemeulen) is niet aansprakelijk inzake schade, diefstal, wetsovertreding, aangekochte 
dieren etc. 
18. Opbouwen kan op beide dagen vanaf 07:00 uur. Standhouders met dieren dienen zich vóór 09:00 uur te melden 
i.v.m. de gezondheids- /documentencontrole door de aanwezige dierenarts. 
19. Alle dieren die het beursterrein betreden dienen vóór aanvang van de beurs veterinair gekeurd te zijn. De 
gezondheidsverklaring moet worden ingevuld voor aanvang van het evenement en worden afgegeven aan de 
organisatie. Deze verklaring dient getekend zijn door iemand met een veterinaire bevoegdheid. Om dieren te mogen 
verhandelen moet u als standhouder vakbekwaam zijn.  
20. Verkoop van dieren aan kinderen onder de 16 jaar zonder begeleiding is niet toegestaan. 
21. Bij verkoop of aflevering van een gezelschapsdier moet schriftelijke informatie over de benodigde verzorging van 
dit dier verstrekt worden. Als leidraad kunt u kijken op o.a. de website van licg. 
22. Bij betaling van de verschuldigde gelden en/of bij deelname aan de TTD verklaart de standhouder kennis te hebben 
genomen van de algemene voorwaarden en het reglement en gaat hiermee akkoord. 
 
 


