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REGLEMENT 

1. U dient bij aankomst op de markt uw kraamgeld en borggeld te betalen. U wordt pas op de markt toegelaten als

alles betaald is. U kunt zich ’s morgens melden vanaf 07.00 uur tot 08:45u. Bij aanmelding krijgt u een stempel.

Daarna kunt u uw spullen naar de toegewezen kraam brengen. Iedereen die meehelpt, moet een stempel hebben.

2. Als u niet komt opdagen, moet u alsnog de kosten voldoen.

3. Als u voor meer dan 2 kramen boekt, moet u het bedrag altijd vooraf via onze bankrekening overmaken. Het is dan niet mogelijk
om op de markt te betalen.

4. Bij betaling op de markt wordt er altijd € 2,00 extra administratie kosten berekend.

5. U mag met 2 personen achter de kraam verkopen. Meerdere personen die meehelpen, moeten entreegeld betalen. Het is niet
vanzelfsprekend dat familie of vrienden gratis de markt mogen bezoeken.

6. Mocht er later op de dag nog iemand verwacht worden om achter de kraam te komen helpen, dan moet dit

’s morgens vòòr 09.00 uur aan het marktpersoneel worden doorgeven. Is dit niet doorgegeven dan moet degene die later komt

gewoon entreegeld betalen.

7. Indien u op geheel eigen initiatief de markt verlaat, zal bij aanspraak van teruggave op marktgelden, geen
restitutie (of een deel daarvan) aan u worden uitbetaald.

8. Annuleringskosten: tot 1 week voor aanvang van de markt kosteloos; binnen 1 week voor aanvang van de markt

50% van de kosten te voldoen; binnen 2 dagen voor de aanvang van de markt 100% van de kosten te voldoen.

Annuleren kan u uitsluitend per post of mail doorgeven.

9. Bij aanvang van de markt verplichten wij u € 10,- opruimborg te voldoen. Deze borgsom zal u na afloop van de markt direct

worden terugbetaald tegen inlevering van uw borgpasje. U riskeert uw borg wanneer u vuil of rommel achterlaat, wanneer u voor

16:15u gaat opruimen, of wanneer één van de organisatoren dit besloten heeft door middel van conflict of incident.

10. Voor het achterlaten van dozen, niet verkochte spullen, rommel, etc. zal een boete worden doorberekend van € 75,-.

11. Ga zorgzaam om met het borgpasje, bij verlies hiervan wordt er geen borggeld terug betaald. Ook dient u zelf mee in de

gaten te houden dat u uw borgpasje ’s morgens bij aanmelden ontvangt.

12. Indien de door u achtergelaten staanplaats en de onmiddellijke omgeving ervan dusdanig

door u zijn vervuild zodat hier extra schoonmaakkosten uit voortvloeien, dan zullen deze kosten op u verhaald worden.

13. Uiterlijk 1 uur na beëindiging van de markt dient u de standplaats te verlaten.

14. Er zijn een aantal markten waar het verboden is voor dieren. Op uw bevestiging staat dit dan aangegeven.

15. Uitbouwen voor of naast de kramen is niet toegestaan, mits u een hoekkraam heeft gereserveerd. Op binnenmarkten is het
mogelijk om een bovenbouw te reserveren bij uw kraam, zodat u kleding en dergelijke kan ophangen.

16. Voor stoelen dient u zelf te zorgen.

17. Deelname aan onze markten geschiedt geheel op eigen risico.

18. De organisator behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen standhouders te weigeren, c.q. naar
huis te sturen.

19. Verkoop van wapens, nieuwe goederen, porno, drank en etenswaren is niet toegestaan.

20. Roken in de sporthallen is niet toegestaan.

21. Wanneer u uw auto achter de kraam wil parkeren dan is dit op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel

toegebrachte schade aan uw auto in welke vorm dan ook.

22. U mag absoluut geen gestolen goederen verkopen! Er zal regelmatig gecontroleerd worden op heling door politie.
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23. De Evenementenlijn VOF is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en schade in welke vorm dan ook.

24. De Evenementenlijn VOF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden.

25. Wij zullen alles doen binnen de mogelijkheden om zo goed als mogelijk een evenement te doen slagen.

Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om onze organisatie aansprakelijk

te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
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