1.

Algemene marktvoorwaarden kramen en kermis, 2017.

1.

Alleen digitale inschrijvingen via de website www.paardenmarktameide.nl
die voor de sluitingsdatum van 15 juli 2017 zijn aangemeld worden in behandeling
genomen.

2.

Voor warenmarkt worden alleen huurkramen (4 meter) en/of grondplaatsen van
4 meter of meervoud van 4 meter verhuurd. (dus 4 mtr, 8 mtr, 12 mtr, enz.). Om
veiligheids redenen en/of organisatorische redenen kan hiervan afgeweken worden.
Beoordeling door Paardenmarkt Commissie Ameide.

3.
4.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing op de warenmarkt.
Het is ten strengste verboden kramen te verplaatsen, uit te bouwen, grondplaatsen
zo op te bouwen/uit te breiden, dat een veilige minimale doorgang van 3.5 meter
doorgang belemmerd wordt. Dit op straffe van directe verwijdering marktterrein.

5.

De warenmarkt is van 08:00 t/m 17:00 uur.

6.

Standplaats/kraam kan ingenomen worden vanaf 05:00 uur

7.

Indien u gebruik maakt van brandbare stoffen dient u dit bij u aanvraag duidelijk
aan te geven. Vermeld hierbij om welke brandbare stoffen het gaat. U bent zelf
verantwoordelijk
voor
nemen
en
correct
opvolgen
van
de
juiste
brandveiligheidsvoorschriften.

8.

Auto’s, trekkers, aanhangwagens en aggregaten e.d. mogen niet op het terrein van
de warenmarkt zijn opgesteld uitsluitend na toestemming van de organisatie.

9.

Open vuur is niet toegestaan.

10. Na inschrijving is plaatsing pas definitief als u van Stichting Paardenmarkt Ameide
een plaats toewijzing heeft ontvangen in de vorm van uw nota. Deze dient u altijd
mee te nemen naar de markt. Dit is namelijk tevens uw toewijzing.
11. De deelname aan de warenmarkt is definitief indien het verschuldigde bedrag voor
1 oktober 2017 op de bankrekening van Stichting Paardenmarkt Ameide is
bijgeschreven.
12. Indien het verschuldigde bedrag niet voor 1 oktober op de bankrekening van
Stichting Paardenmarkt Ameide is bijgeschreven, heeft Stichting Paardenmarkt
Ameide de mogelijkheid een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven.
13. Bij annulering van de inschrijving voor de warenmarkt wordt het betaalde bedrag
teruggestort indien de annulering tenminste 3 dagen voor aanvang markt wordt
gemeld. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.
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14. Bij een annulering wordt er tot 3 dagen voor de markt administratie kosten
berekend, bij 3 dagen of minder het gehele standgeld.
15. Deelnemers welke na de begintijd van de markt, is 08:00 uur, niet op het
evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. Het
inschrijfgeld wordt niet teruggestort en u bent gewoon het standgeld verschuldigd.
16. Stichting Paardenmarkt Ameide is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in
welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind)
komen voor risico van de deelnemer zelf.
17. Stichting Paardenmarkt Ameide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
omzetderving door slechte weersomstandigheden. Indien er officieel besloten wordt
dat de markt geen doorgang mag vinden heeft u recht op maximaal 50% restitutie
van uw inschrijfgeld. Dit wordt nader bepaald door Stichting Paardenmarkt Ameide.
18. Stichting Paardenmarkt Ameide zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk
trachten de markt te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen
publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om Stichting Paardenmarkt
Ameide aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
19. Wij zullen uw wensen, waar redelijkerwijs kan, zo goed als mogelijk inwilligen. Het
is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Er kunnen geen rechten ontleent worden uit
afspraken van voorgaande jaren of het feit dat u al meerdere jaren op de markt
gestaan heeft.
20. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de
door Stichting Paardenmarkt Ameide gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
21. De warenmarkt worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de
benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het
evenement worden geannuleerd. Stichting Paardenmarkt Ameide kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet
doorgaan.
22. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid
zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer
van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan
wettelijke eisen is niet mogelijk.
23. Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen.
Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een woning. Stichting Paardenmarkt
Ameide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een
stroomaansluiting.
24. Het is verboden om gebruik te maken van geluidsinstallaties om u waar aan te
prijzen.
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25. Het is verboden alcoholhoudende dranken te verkopen, alleen met uitdrukkelijke
toestemming Stichting Paardenmarkt Ameide en benodigde vergunning van
Gemeente Zederik. Vergunning dient zelf voor gezorgd te worden.
26. Drank mag uitsluitend voor gebruik ter plaatse (onmiddellijke consumptie) verstrekt
worden in plastic bekers of blikwerk. Gebruik van glas is niet toegestaan.
27. Verkoop van artikelen anders dan aangegeven op het inschrijf formulier is niet
toegestaan en heeft onherroepelijk verwijdering van de markt tot gevolg.
28. Als standhouder bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t.
de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.
29. Het is verboden om kramen/grondplaatsen aan derden te verhuren zonder
uitdrukkelijke toestemming van Stichting Paardenmarkt Ameide. Overtreding heeft
onherroepelijk verwijdering van de markt tot gevolg.
30. U dient na afloop uw afval mee te nemen, en de plaats netjes achter te laten zoals
u het ook heeft ontvangen. Als wij constateren dat u de plaats niet netjes heeft
achter gelaten, kan dit leiden tot weigering op onze markt.
31. Als standhouder bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen.
Standhouders met brandbare stoffen dienen een goedgekeurd blustoestel van
minimaal 6 liter of 5 kg bij zich te hebben op locatie.
32. Tijdens de markt is het verboden voor voertuigen op het terrein tenzij er
uitdrukkelijk toestemming is verleend om deze achter/naast de kraam te parkeren.
U mag uw voertuig dan tijdens de markt niet verplaatsen. Na opbouw dienen
voertuigen op aanwijzing van de marktmeesters buiten het evenementen terrein
geparkeerd te worden.
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