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Bestek en algemene voorwaarden  

DEMO FOREST 2022  

Het reglement van Demo Forest en de richtlijnen met 
betrekking tot de bescherming van de persoonlijke 
gegevens zijn beschikbaar op de website van 
www.demoforest.be. 

 

Door het verzenden van zijn kandidatuur 
(deelnemingsaanvraag) aan het Organisatiecomité 
onderwerpt de deelnemende kandidaat zich aan de 
algemene voorwaarden.   

Artikel Bos 1.  Evenement - organisatie  
Het evenement Demo Forest wordt georganiseerd door 
Libramont Coopéralia SCES (voorheen de Société Royale 
Le Cheval de Trait Ardennais), hierna « het 
Organisatiecomité » genoemd, met zetel in de rue des 
Aubépines 50 in B-6800 Libramont (Tel. +32(0)61 23 04 04).  

De 21ste editie van Demo Forest vindt plaats op dinsdag 2 
en woensdag 3 augustus 2022 in Bertrix (op 15 km van 
Libramont, wegwijzers aan de afritten van de hoofdwegen 
E411 - N89) en zal van 9u00 tot 18u30 toegankelijk zijn 
voor het publiek. 

 

De bossen waarin Demo Forest plaatsvindt zijn enkel en 
alleen die bossen aangeduid en afgebakend door het 
Organisatiecomité.  Zij bevinden zich op het grondgebied 
van Bertrix zoals gespecificeerd door de diensten van  
Natuur en Bossen.  

Artikel Bos 2. Inschrijving - prijs - betaling 
Om zich in te schrijven, wordt aan de deelnemende 
kandidaat gevraagd om de deelnameformulieren enkel 
online in te vullen. Een e-mail met een login zal door het 
Organisatiecomité naar de deelnemende kandidaat 
worden gestuurd.  

De prijzen van de prestaties worden duidelijk vermeld op 
de website www.demoforest.be (rubriek exposeren) of 
kunnen bij het Organisatiecomité worden gevraagd.   

Zodra de kandidaat is ingeschreven, moet 50% van de 
kosten van de prestaties op één van de rekeningen 
Libramont Coopéralia worden gestort, zoals bepaald in de 
deelnemingsaanvraag. Om de deelnemende kandidaat in 
staat te stellen deze betaling uit te voeren, zal hem een 
factuur worden gestuurd met de vermelding « Waarborg 
omzetbaar in definitieve factuur bij aanvaarding van de 

kandidatuur ». Deze factuur moet binnen 10 dagen na de 
verzending ervan worden betaald.  

Zodra de deelnemende kandidaat is ingeschreven, zal 
hem ook een provisie van 1.000  worden gevraagd. Deze 
provisie zal volledig worden terugbetaald vóór eind 
september 2022 als alle bepalingen die worden vermeld 
in de deelnemingsaanvraag en in dit algemeen reglement  
worden nageleefd.  
De problemen vastgesteld door de administratie van 
Natuur en Bossen (DNF) 

 

beheerder van de 
gemeentelijke bossen 

 

zullen worden medegedeeld aan 
de exposant(en). 
De bedragen van de eventuele schade doorgegeven door 
Natuur en Bossen zullen in mindering worden gebracht 
van de provisie.  

Artikel Bos 3. A. Aanvaarding van de kandidatuur 
Alle machines en diensten die worden voorgesteld op 
Demo Forest, moeten een rechtstreeks verband hebben 
met de activiteiten van de bos- en houtsector, behoudens 
bijzondere toestemming van het Organisatiecomité. Alle 
aanvaarde producten, machines en diensten worden 
opgesomd in de deelnemingsaanvraag van Demo Forest.  

De kandidatuur zal pas door het Organisatiecomité 
worden geregistreerd en bestudeerd nadat de 
deelnemende kandidaat 50% van alle kosten van de 
prestaties, vermeerderd met de provisie van 1.000 , 
heeft betaald.   

Alle fakturen moeten binnen de 10 dagen na ontvangst 
door het deelnemend bedrijf / instelling worden betaald.  

Het Organisatiecomité beslist over de toelatingen zonder 
zijn beslissingen te moeten motiveren. 
Het Organisatiecomité onderzoekt de kandidaturen op 
basis van de volgorde waarin ze toekomen op het 
secretariaat van Libramont Coopéralia. Exposanten die 
hun dossier vóór 1 maart indienen, krijgen voorrang.  

Indien het Comité te kampen heeft met een gebrek aan 
demonstratie- en tentoonstellingsruimte, behoudt het 
zich het recht om een andere voorrangsregeling toe te 
passen waarbij voor elk productengamma van één 
bepaald merk slechts één exposant wordt aanvaard. In 
dergelijk geval wordt eerst voorrang gegeven aan de 
fabrikant, vervolgens aan de door de fabrikant 
aangestelde invoerder of verdeler, en tot slot, bij gebrek 
aan aanwijzing, aan de exposant die als eerste zijn 
kandidatuur heeft ingediend.   

Artikel Bos 3. B. Opzegging van het contract 
Elk verzoek tot ontbinding van het contract dat uitgaat 
van de exposant moet bij aangetekend schrijven worden 
medegedeeld aan het Organisatiecomité. 
Bij ontbinding vóór 01 juni zal aan de exposant een som 
van 25% van het forfaitair deelnemingbedrag 
vermeerderd met de dossierkosten, worden aangerekend. 
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Bij ontbinding na 01 juni is het volledig bedrag van de 
huurprijs van het terrein/standplaats, vermeerderd met 
de bijkomende kosten, door de exposant verschuldigd 
en/of blijft door Demo Forest verworven. 
Deze vergoedingen zijn verschuldigd, ook al verhuurt het 
Organisatiecomité de stand(s) die het voorwerp uitmaakt 
(uitmaken) van de ontbinding, aan een andere exposant.  

Artikel Bos 4. Opbouw 

 
afbraak 

Contactpersonen ter plaatse:  Dhr. Mathieu Louis 
(Franstalig) op het nr. +32(0)496 99 44 92 of 
Nederlandstalig via +32(0)61 23 04 04.   

Uurregeling :  
De bedrijven die zich inschrijven voor Demo Forest, 
verbinden zich ertoe om deel te nemen aan de 2 dagen 
beurs, om klaar te zijn met het opstellen van hun 
machine(s) op maandag 1 augustus om 22 uur ten laatste, 
behoudens de bedrijven die ook deelnemen aan de Beurs 
van Libramont (zij moeten klaar zijn met de opstelling in 
het bos op dinsdag 2 augustus om 7u00 ten laatste), en 
hun stand noch af te breken noch de machine(s) weg te 
halen vóór woensdag 3 augustus om 18u30, op straffe van 
verlies van hun provisie.   

Indien bedrijven deze regeling niet naleven, behalve in 
geval van overmacht, zal hun deelname aan de volgende 
editie automatisch worden geweigerd.   

Artikel Bos 5. Veiligheid 
De exposanten die demonstraties geven zijn aansprakelijk 
voor eender welke schade die zij toebrengen aan 
goederen en personen.   

Elk demonstratieterrein moet worden afgebakend met 
lint en/of Nadar-afsluitingen. De demonstrateurs mogen 
hun machine alleen laten werken wanneer deze 
demonstratiezones helemaal leeg zijn. Als een 
toeschouwer de demonstratiezone betreedt, moet de 
machine onmiddellijk worden stilgelegd.  

Elke deelnemer wordt verzocht de naam van de 
veiligheidsverantwoordelijke van zijn bedrijf mee te delen 
aan het secretariaat van Demo Forest. Deze persoon krijgt 
het nodige materiaal om zijn demonstratieterrein af te 
bakenen en is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid 
op dit terrein. Elke demonstrateur draagt herkenbare 
kledij met daarop de naam van het exposerende bedrijf. 
De teams die door de organisator en de DNF zijn 
opgericht om toezicht te houden op de terreinen, 
ontslaan de demonstrateur niet van zijn 
aansprakelijkheid.  

Het is verboden om vuur te maken op de terreinen van 
Demo Forest. Wij vragen u om de preventiemaatregelen 
te raadplegen die vanaf 15 februari kunnen worden 
gedownload op www.demoforest.be of kunnen worden 
aangevraagd bij het Organisatiecomité.  

Tijdens de openingsuren voor het publiek is het verboden 
om met een gemotoriseerd voertuig op het 
demonstratieterrein rond te rijden, behoudens 
toestemming van het Organisatiecomité 
(doorgangsbewijs).   

Bij een incident of een ongeval, of om melding te maken 
van elk andere onregelmatigheid, vragen wij u om het 
noodnummer 112 te bellen.  

Artikel Bos 6. Verloop van de demonstraties 
Alle demonstraties waarbij gebruik wordt gemaakt van 
bomen op stam, kunnen enkel gebeuren op toegewezen 
en in kleur gemerkte bomen; dit zijn bomen met een 
kleurenmerkteken waarop de zegel van het Bestuur is 
aangebracht. Elke kleur hoort bij een exposant. Het hout 
dat voortkomt van deze percelen, mag niet worden 
gemengd met ander hout.   

Sommaties aan demonstrateurs kunnen enkel uitgaan van 
de ambtenaren van het Bestuur van Waters en Bossen, 
onder de verantwoordelijkheid van de ingenieur van 
Waters en Bossen van het kantonnement, na overleg met 
de afgevaardigde van de organisator en enkel voor 
aangelegenheden die niet opgenomen zijn in het 
Wetboek voor de bosbouw en niet tot de gebruikelijke 
opdracht van Waters en Bossen behoren. 
Voor alle exposanten, buiten de organisatoren van de 
uitsleepwedstrijden met paarden, mogen de machines 
functioneren van 9u00 tot 18u00.   

Aan de veiligheidsverantwoordelijke van elk deelnemend 
bedrijf wordt gevraagd om de volgende richtlijnen strikt 
na te leven:   

- de terreinen voor hakselen en mulchen: zorgen dat alles 
naar achteren wordt geslingerd. De veiligheidselementen 
op de mulchmaaiers niet verwijderen.   

- de terreinen voor kappen, snoeien, doorzagen: voor 
elke exposant zal een kleur voor de te kappen bomen 
worden bepaald. U kunt het hout in de lengte laten of het 
in de onderstaande commerciële afmetingen zagen. Aan 
het einde van de demonstraties worden de blokken of het 
langshout gesorteerd per categorie en aan de rand van de 
weg gelegd. Er wordt gevraagd om de partijen hout van 
verschillende kleuren niet te mengen.   

De te respecteren commerciële afmetingen :  
De te respecteren afmetingen van de boomstammen 
zullen 15 dagen voor het begin van Demo Forest 
doorgegeven worden.  

- de terreinen voor het vermalen van takken: er bij de 
werking van de machines voor zorgen dat de spaanders 
achteraan de stands terecht komen. De plaatsing van de 
veiligheidselementen van de machines behouden.  
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- de terreinen voor het snoeien van bomen: een 
veiligheidsperimeter instellen rond de te snoeien bomen.  

- de terreinen voor het laden en lossen van hout: de zone 
voor het laden, lossen en vervoer van hout afschermen 
van de bezoekers.   

Elk proces-verbaal dat door het Bestuur van Waters en 
Bossen wordt opgemaakt voor een overtreding van de 
wetten en reglementen na de exploitatie door een 
demonstrateur, wordt door deze laatste betaald.   

De schade aan de bomen zal worden gefactureerd aan de 
verantwoordelijke exposant.   

Artikel Bos 7. Verzekering  
Naast de verzekering die door de organisator is 
afgesloten, garanderen de exposanten-demonstrateurs 
die op het demonstratieterrein aanwezig zijn, dat zij 
gedekt zijn door een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid.  

De vertegenwoordiger van het bedrijf dat demonstraties 
geeft en de persoon die ze zal uitvoeren, moeten kennis 
hebben genomen van de demonstratievoorwaarden die 
in het bestek van Demo Forest zijn vastgelegd.    

Gelieve te noteren dat u door het versturen van uw 
deelnameformulieren ook voor deze algemene 

voorwaarden uw akkoord geeft.  


