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Voorwaarden	  aanmelding:	  

-‐ S.v.p.	  duidelijk	  aangeven	  wat	  er	  nodig	  is	  aan	  kraam/grondplaats	  en	  welke	  datum.	  
Prijs	  voor	  één	  dag	  is	  €	  100,00,	  voor	  2	  dagen	  €	  180,00	  en	  drie	  dagen	  €	  240,00.	  Tevens	  
kan	  je	  op	  het	  inschrijfformulier	  éénmalig	  een	  voorkeur	  voor	  locatie	  aangeven.	  
Locatie	  is	  altijd	  bij	  benadering.	  Voorkeur	  voor	  locatie	  is	  bij	  één	  of	  twee	  dag(en)	  in	  
mei	  niet	  mogelijk.	  Voorkeur	  voor	  locatie	  geldt	  wel	  voor	  2	  dagen	  op	  27/28	  juli	  2019.	  

-‐ Bovengenoemde	  bedragen	  zijn	  excl.	  21%	  B.T.W.	  
-‐ Na	  ontvangst	  van	  het	  ingevulde	  inschrijfformulier	  ontvang	  je	  een	  factuur	  en	  is	  

annulering	  niet	  meer	  mogelijk.	  
-‐ De	  betaling	  moet	  uiterlijk	  	  30	  dagen	  voor	  de	  datum	  van	  het	  Ibiza	  Festival	  op	  onze	  

bankrekening	  bijgeschreven	  zijn.	  
-‐ Medio	  mei	  en	  medio	  juli	  ontvang	  je	  alle	  informatie	  met	  betrekking	  tot	  één	  van	  de	  

Ibiza-‐festivals.	  
-‐ Het	  festivals	  gaan	  te	  allen	  tijde	  door,	  tenzij	  er	  gevaar	  optreedt	  voor	  

omstanders/bezoekers.	  De	  organisatie	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  het	  eventueel	  
niet	  doorgaan	  van	  het	  festival	  door	  extreme	  weersomstandigheden.	  

-‐ De	  standplaats	  dient	  in	  de	  omtrek	  van	  5	  meter,	  na	  afloop	  van	  het	  evenement,	  
volledig	  schoongemaakt	  te	  worden	  achtergelaten.	  De	  standhouder	  dient	  de	  
ondergrond	  van	  de	  standplaats	  te	  vrijwaren	  van	  afval.	  	  

-‐ Iedere	  standhouder	  is	  verantwoordelijk	  voor	  zijn	  eigen	  stand.	  Stichting	  FEIN	  kan	  in	  
geen	  geval	  verantwoordelijk	  worden	  gesteld	  voor	  diefstal	  en/of	  schade	  aan	  de	  
stands,	  de	  inhoud	  van	  de	  stands	  en	  alle	  voorwerpen	  die	  zich	  op	  het	  terrein	  
bevinden,	  welke	  ook	  de	  oorzaak	  van	  deze	  schade	  is.	  

-‐ FEIN	  zorgt	  zelf	  voor	  de	  verdeling	  van	  het	  festivalterrein	  en	  de	  toewijzing	  van	  de	  
plaatsen.	  De	  aanwijzingen	  van	  FEIN	  moeten	  daarbij	  nauwkeurig	  opgevolgd	  worden.	  
De	  standhouders	  mogen	  ook	  onderling	  niet	  van	  plaats	  wisselen.	  Het	  is	  de	  
standhouder	  uitdrukkelijk	  verboden	  zijn	  standplaats	  aan	  derden	  in	  gebruik	  te	  	  

-‐ geven	  –	  al	  of	  niet	  tegen	  vergoeding	  –	  of	  het	  gebruiksrecht	  van	  zijn	  standplaats	  af	  te	  
staan	  aan	  derden.	  

-‐ Algemene	  voorwaarden	  zijn	  toegevoegd	  bij	  dit	  inschrijfformulier.	  

Mocht	  je	  nog	  vragen	  hebben,	  dan	  kan	  je	  ons	  bereiken	  op	  tel.nr.	  06-‐43181213	  of	  
mail	  ons	  op	  info@feinnoordwijk.nl	  
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Algemene	  voorwaarden	  Ibiza	  Festival	  Noordwijk	  (Stichting	  FEIN)	  

	  

Onderstaande	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  te	  sluiten	  overeenkomsten	  met	  Ibiza	  
Festival	  Noordwijk	  (Stichting	  FEIN),	  hierna	  te	  noemen	  de	  organisatie.	  	  

Afwijkingen	  van	  deze	  voorwaarden	  zijn	  uitsluitend	  bindend,	  indien	  schriftelijk	  bevestigd	  door	  de	  
organisatie.	  	  

Definities:	  	  	  

• De	  Organisatie:	  Het	  Ibiza	  Festival	  wordt	  georganiseerd	  door	  Stichting	  FEIN.	  
• Deelnemer:	  Persoon	  of	  onderneming	  die	  deelneemt	  aan	  één	  van	  de	  markten/festivals.	  

Reservering:	  

• De	  deelnemer	  kan,	  vooraf,	  kiezen	  uit	  een	  marktkraam	  of	  een	  standplaats	  van	  4	  meter.	  
Ander	  formaat	  standplaats	  moet	  schriftelijk	  worden	  bevestigd	  door	  de	  organisatie.	  De	  
organisatie	  is	  niet	  aansprakelijk	  indien	  een	  deelnemer	  een	  verkeerde	  reservering	  plaatst.	  	  

• Een	  wijziging	  in	  de	  reservering	  kan	  schriftelijk	  (per	  e-‐mail)	  ingediend	  worden.	  Indien	  er	  
gelegenheid	  is,	  zal	  de	  organisatie	  de	  wijziging	  honoreren.	  	  

• Op	  het	  inschrijfformulier	  kunnen	  specifieke	  wensen	  worden	  aangegeven.	  De	  organisatie	  
doet	  haar	  uiterste	  best	  om	  hier	  rekening	  mee	  te	  houden,	  maar	  kan	  niet	  garanderen	  dat	  de	  
betreffende	  wens	  wordt	  ingewilligd,	  tenzij	  dit	  schriftelijk	  is	  overeengekomen.	  	  

• Indien	  twee	  deelnemers	  een	  kraam	  willen	  delen,	  dan	  is	  dit	  alleen	  toegestaan	  na	  een	  
schriftelijk	  akkoord	  van	  de	  organisatie.	  Het	  delen	  gebeurt	  op	  eigen	  verantwoordelijkheid,	  
evenals	  het	  verdelen	  van	  de	  kosten.	  	  

• Indien	  een	  deelnemer	  een	  standplaats	  zonder	  kraam	  reserveert,	  dan	  wordt	  het	  volledige	  
bedrag	  van	  een	  kraam	  gerekend	  en	  mag	  er	  zonder	  schriftelijke	  toezegging	  niet	  afgeweken	  
worden	  van	  het	  aantal	  m2.	  	  
	  

Annulering:	  	  

• Annulering	  dient	  schriftelijk	  (per	  e-‐mail)	  te	  gebeuren.	  	  
• Annuleren	  is	  gratis	  tot	  14	  dagen	  voor	  aanvang	  van	  het	  evenement.	  	  
• Bij	  een	  annulering	  later	  dan	  14	  dagen	  voor	  aanvang	  van	  het	  evenement	  wordt	  het	  

volledige	  reserveringsbedrag	  ingehouden.	  	  
• Het	  festival	  gaat	  te	  allen	  tijde	  door,	  tenzij	  er	  gevaar	  optreedt	  voor	  omstanders/bezoekers.	  

De	  organisatie	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  het	  eventueel	  niet	  doorgaan	  van	  het	  festival	  
door	  extreme	  weersomstandigheden.	  	  

• Bij	  annulering	  door	  extreme	  weersomstandigheden	  is	  terugbetaling	  van	  het	  standgeld	  niet	  
mogelijk;	  wel	  zal	  er	  één	  alternatieve	  datum	  worden	  aangegeven.	  Mocht	  er	  op	  deze	  
alternatieve	  datum	  ook	  een	  afgelasting	  komen	  door	  bijzonder	  extreme	  
weersomstandigheden,	  dan	  volgt	  er	  geen	  terugbetaling	  van	  het	  standgeld.	  
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Standplaats:	  

• Het	  product	  of	  de	  dienst	  waarmee	  de	  deelnemer	  zich	  inschrijft	  is	  gelijk	  aan	  het	  
gepresenteerde	  dat	  op	  het	  inschrijfformulier	  staat	  vermeld.	  

• Stichting	  FEIN	  levert	  standaard	  kramen	  met	  luifel	  van	  4x	  1m.	  Bij	  het	  aanbrengen	  van	  
uithangrekken/beugels	  aan	  de	  kraam	  moet	  de	  deelnemer	  zelf	  voor	  extra	  ballast	  zorgen	  om	  
de	  stabiliteit	  van	  de	  kraam	  te	  waarborgen.	  De	  organisatie	  is	  hier	  niet	  verantwoordelijk	  
voor.	  

• De	  opgegeven	  locatie	  is	  altijd	  bij	  benadering.	  Wij	  hanteren	  de	  stelregel	  bij	  het	  reserveren	  
en	  opgeven	  van	  een	  locatie:	  wie	  het	  eerst	  komt,	  het	  eerst	  maalt.	  

• Er	  mag	  geen	  schade	  worden	  toegebracht	  aan	  de	  kramen	  en	  groenvoorzieningen	  op	  het	  
terrein.	  Gebruik	  van	  spijkers	  aan	  kramen	  en	  haringen	  in	  gemeente	  grond/tegels	  is	  niet	  
toegestaan.	  Bij	  beschadiging	  tegels	  worden	  kosten	  in	  rekening	  gebracht.	  

• Indien	  er	  wensen	  zijn	  om	  naast	  of	  voor	  de	  kraam	  producten	  te	  stallen,	  dan	  alleen	  wanneer	  
vooraf	  schriftelijk	  toestemming	  hiervoor	  is	  verleend.	  	  

• Indien	  een	  deelnemer	  op	  het	  moment	  van	  aanvangstijd	  niet	  is	  verschenen	  dan	  vervalt	  de	  
reservering	  en	  wordt	  het	  reserveringsbedrag	  niet	  geretourneerd.	  Alsnog	  deelnemen	  is	  
uitsluitend	  mogelijk	  na	  overleg	  met	  de	  organisatie.	  	  

• De	  organisatie	  zorgt	  zelf	  voor	  de	  verdeling	  van	  het	  festivalterrein	  en	  de	  toewijzing	  van	  de	  
plaatsen.	  De	  aanwijzingen	  van	  de	  organisatie	  moeten	  daarbij	  nauwkeurig	  opgevolgd	  
worden.	  De	  deelnemers	  mogen	  ook	  onderling	  niet	  van	  plaats	  wisselen.	  Het	  is	  de	  
deelnemer	  uitdrukkelijk	  verboden	  zijn	  standplaats	  aan	  derden	  in	  gebruik	  te	  geven	  –	  al	  of	  
niet	  tegen	  vergoeding	  –	  of	  het	  gebruiksrecht	  van	  zijn	  standplaats	  af	  te	  staan	  aan	  derden.	  

• De	  stand	  of	  kraam	  mag	  niet	  worden	  verplaatst;	  er	  dient	  immer	  minimaal	  3,5	  meter	  
doorrijbreedte	  te	  worden	  vrijgehouden	  als	  calamiteitenroute.	  	  

• Het	  is	  de	  deelnemer	  niet	  toegestaan	  consumpties	  en/of	  genotsmiddelen	  te	  verkopen	  of	  
gratis	  te	  verstrekken,	  tenzij	  op	  schriftelijke	  toestemming	  van	  de	  organisatie.	  

• In	  geval	  dat	  bakken	  of	  braden	  van	  toepassing	  is	  dient	  de	  deelnemer	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  
een	  draagbaar	  blustoestel.	  Het	  blustoestel	  moet	  op	  een	  direct	  bereikbare	  plaats	  zijn	  
aangebracht	  en	  voor	  onmiddellijk	  gebruik	  gereed	  zijn.	  Het	  blustoestel	  moet	  ten	  minste	  een	  
keer	  per	  jaar	  door	  een	  deskundige	  op	  de	  goede	  werking	  worden	  gecontroleerd.	  	  

• De	  deelnemer	  is	  zelfverantwoordelijk	  voor	  het	  bieden	  van	  kwaliteit.	  In	  het	  geval	  dat	  
etenswaar	  wordt	  aangeboden	  moeten	  de	  eisen	  van	  het	  Warenwetbesluit	  Hygiëne	  van	  
levensmiddelen	  (uitwerking	  in	  de	  Hygiënecode	  voor	  de	  Horeca),	  het	  Warenwetbesluit	  
Bereiding	  en	  behandeling	  van	  levensmiddelen,	  de	  Verordening	  (EG)	  852/2004	  en	  de	  Drank-‐	  
en	  Horecawet	  in	  acht	  worden	  genomen.	  Wij	  verwijzen	  met	  name	  naar	  de	  voorschriften	  van	  
de	  Keuringsdienst	  van	  Waren	  en	  de	  Hygiënecode	  Ambulante	  Handel.	  	  

• Verkoop	  van	  drank	  is	  niet	  toegestaan,	  tenzij	  goedkeuring	  van	  de	  organisatie	  is	  verkregen	  
en	  men	  voldoet	  aan	  de	  voorwaarden	  gesteld	  in	  bovengenoemde	  regelingen	  en	  men	  in	  
bezit	  is	  van	  een	  sociale	  hygiëne	  diploma.	  	  
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Gebruik	  van	  de	  standruimte	  	  

• 	  De	  deelnemer	  is	  niet	  gerechtigd:	  	  
- a)	  de	  standruimte	  geheel	  of	  ten	  dele	  aan	  derden	  in	  gebruik	  af	  te	  staan	  of	  de	  ruimte	  te	  

(doen)	  gebruiken	  voor	  een	  ander	  doel	  dan	  in	  de	  overeenkomst	  van	  deelname	  is	  
omschreven;	  

- b)	  een	  zodanig	  gebruik	  van	  de	  standruimte	  te	  maken,	  dat	  andere	  deelnemers	  of	  
bezoekers	  daardoor	  schade	  en/of	  hinder	  ondervinden	  in	  de	  vorm	  van	  geluidsoverlast,	  
belemmering	  van	  toe-‐	  of	  doorgangen,	  belemmering	  van	  lichtval	  of	  uitzicht,	  of	  overlast	  
in	  enige	  andere	  vorm,	  een	  en	  ander	  ter	  beoordeling	  van	  de	  organisatie;	  

- 	  c)	  in	  of	  bij	  de	  standruimte	  gebruik	  te	  maken	  van	  open,	  stromend,	  sproeiend	  en/of	  
verneveld	  water	  voor	  het	  demonstreren	  van	  zijn	  artikelen,	  tenzij	  met	  uitdrukkelijke	  
schriftelijke	  toestemming	  van	  de	  organisatie.	  De	  deelnemer	  dient	  alle	  ter	  zake	  gegeven	  
aanwijzingen	  strikt	  na	  te	  leven;	  

- 	  d)	  in	  of	  bij	  de	  standruimte	  gebruik	  te	  maken	  van	  apparaten,	  toestellen,	  kachels,	  
haarden	  en	  dergelijke	  met	  open	  vuur,	  tenzij	  expliciet	  en	  schriftelijk	  door	  de	  organisatie	  
is	  toegestaan	  of	  ter	  beschikking	  gesteld	  

- ;	  e)	  gevaarlijke	  stoffen	  en/of	  goederen,	  waaronder	  licht	  ontvlambare	  stoffen,	  gassen	  of	  
chemische	  bestrijdingsmiddelen	  of	  radioactieve	  goederen,	  te	  gebruiken	  of	  deze	  op	  te	  
slaan	  in	  of	  bij	  zijn	  standruimte;	  	  

- f)	  buiten	  of	  boven	  de	  standruimte	  goederen,	  meubilair,	  uithangborden	  of	  
reclamemateriaal	  in	  de	  ruimste	  zin	  te	  plaatsen	  of	  aan	  te	  brengen;	  	  

- g)	  buiten	  de	  standruimte	  flyers	  of	  ander	  reclamemateriaal	  uit	  te	  reiken	  of	  aan	  te	  
bieden;	  	  

- h)	  fotografische,	  film-‐	  of	  video-‐opnamen	  te	  maken	  van	  andere	  objecten	  dan	  de	  eigen	  
standruimte,	  welk	  recht	  uitsluitend	  aan	  de	  organisatie	  is	  voorbehouden.	  	  

- i)	  entreegelden	  of	  een	  andersoortige	  vergoeding	  te	  vragen	  van	  bezoekers	  voor	  het	  
bezoeken	  van	  de	  standruimte	  of	  het	  daarin	  bijwonen	  van	  demonstraties,	  presentaties	  
en	  dergelijke;	  

- j)	  in	  of	  rond	  zijn	  stand	  activiteiten	  te	  ontplooien	  die,	  naar	  het	  oordeel	  van	  de	  
organisatie,	  schadelijk	  kunnen	  zijn	  voor	  het	  Ibiza	  Festival	  in	  haar	  algemeenheid,	  zoals	  
activiteiten	  die	  beledigend	  kunnen	  zijn	  voor	  bepaalde	  (groepen)	  mensen,	  activiteiten	  
die	  indruisen	  tegen	  de	  wet,	  openbare	  orde	  en	  goede	  zeden	  en	  activiteiten	  die	  
anderszins	  het	  imago	  van	  het	  Ibiza	  Festival	  schade	  toe	  kunnen	  brengen;	  

- k)	  onder	  de	  bezoekers	  van	  de	  beurs	  een	  enquête	  te	  (doen)	  houden,	  tenzij	  zulks	  
schriftelijk	  en	  expliciet	  door	  de	  organisatie	  is	  toegestaan.	  
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Aankleding	  kraam:	  	  

• Richt	  je	  kraam	  zo	  origineel	  en	  gezellig	  mogelijk	  in!	  	  
• Zorg	  dat	  je	  kraam	  er	  netjes	  en	  professioneel	  uitziet.	  	  
• Zorg	  dat	  wat	  onder	  je	  kraam	  staat	  er	  netjes	  bijstaat,	  of	  nog	  beter:	  zorg	  ervoor	  dat	  het	  

bedekt	  is	  door	  een	  kleed,	  denk	  ook	  aan	  de	  zijkanten	  van	  je	  kraam.	  	  
• Zorg	  voor	  slecht-‐weer-‐voorzieningen	  (zeil).	  
• Van	  de	  deelnemers	  wordt	  een	  actieve	  houding	  verwacht.	  Zitten	  achter	  de	  kraam	  kan	  best	  

even,	  maar	  niet	  de	  hele	  dag.	  
• Zorg	  mede	  voor	  de	  veiligheid	  van	  de	  bezoekers;	  laat	  geen	  obstakels	  in	  de	  weg	  staan	  waar	  

mensen	  over	  kunnen	  struikelen.	  
• De	  goederen	  van	  de	  deelnemers	  zijn	  en	  blijven	  gedurende	  de	  gehele	  periode	  van	  het	  Ibiza	  

Festival,	  inclusief	  opbouw-‐	  en	  afbouwtijden,	  voor	  eigen	  rekening	  en	  risico	  van	  de	  
deelnemer.	  De	  organisatie	  sluit	  iedere	  aansprakelijkheid	  uit	  ter	  zake	  van	  schade	  aan,	  
verlies	  of	  diefstal	  van	  goederen	  van	  de	  deelnemer.	  

Elektra:	  

• De	  organisatie	  levert	  alleen	  elektra,	  als	  dit	  noodzakelijk	  is	  voor	  de	  verkoop	  van	  waren.	  Als	  
je	  elektra	  gereserveerd	  hebt,	  dan	  ben	  je	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  een	  haspel	  en	  geschikte	  
stekkers.	  	  

• Elektra	  zal	  alleen	  beschikbaar	  zijn	  na	  opgave	  van	  de	  hoeveelheid	  benodigde	  elektra	  
(aangegeven	  in	  watt).	  De	  kosten	  hiervan	  bedragen	  €	  50,00	  per	  kraam/grondplaats	  voor	  
twee	  dagen.	  Zonder	  vermelding	  behoudt	  de	  organisatie	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  geen	  
elektra	  aan	  te	  bieden.	  	  

• Indien	  er	  door	  overmacht	  tijdelijk	  geen	  elektra	  geleverd	  kan	  worden	  op	  de	  dag	  van	  het	  
evenement,	  dan	  stelt	  de	  organisatie	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  inkomstenderving	  en/of	  
andere	  kosten.	  	  

Lossen	  &	  laden	  +	  parkeren:	  

• Op	  de	  desbetreffende	  dag	  meldt	  de	  deelnemer	  meldt	  zich	  eerst	  om	  te	  horen	  welke	  plaats	  
hij/zij	  toegewezen	  heeft	  gekregen.	  	  

• De	  deelnemer	  houdt	  zich	  aan	  de	  opbouw-‐	  en	  afbouw	  tijden	  en	  aan	  de	  route	  die	  door	  de	  
organisatie	  gegeven	  is.	  	  

• Auto’s	  mogen	  alleen	  op	  het	  terrein	  staan	  om	  te	  lossen	  en	  te	  laden.	  De	  tijd	  hiervoor	  
bedraagt	  maximaal	  een	  half	  uur.	  	  

• Het	  terrein	  dient	  bij	  aanvang/afsluiting	  van	  de	  markt	  vrij	  te	  zijn	  van	  gemotoriseerd	  verkeer.	  
Uitzondering	  vormen	  diegene	  die	  daarvoor	  een	  ontheffing	  hebben	  aangevraagd	  en	  
verkregen.	  

• De	  organisatie	  stelt	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  eventuele	  gemeentelijke	  belastingen	  
(boetes	  voor	  foutief	  parkeren,	  e.d.).	  	  
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• De	  deelnemer	  volgt	  altijd	  de	  instructies	  op	  die	  door	  iemand	  van	  de	  organisatie	  gegeven	  
wordt.	  Indien	  dit	  niet	  gebeurt	  kan	  er	  tot	  uitsluiting,	  zonder	  retournering	  van	  het	  
reserveringsbedrag,	  besloten	  worden.	  

• Het	  is	  niet	  mogelijk	  uw	  auto	  op	  het	  terrein	  te	  parkeren.	  Er	  zijn	  voldoende	  parkeerplaatsen	  
in	  de	  omgeving	  beschikbaar,	  zoals	  het	  Wantveld	  (E	  7,50	  voor	  een	  dagkaart).	  

• De	  kosten	  van	  parkeren	  zijn	  niet	  op	  de	  organisatie	  te	  verhalen.	  	  
• De	  deelnemer	  dient	  stapvoets	  op	  de	  boulevard	  te	  rijden.	  	  
• Deelnemers	  dienen	  de	  doorgaande	  route	  zoveel	  mogelijk	  vrij	  van	  auto’s	  te	  houden	  en	  

ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  los-‐/laadtijd	  zo	  kort	  mogelijk	  is.	  	  
• Vanaf	  het	  eindtijdstip	  van	  het	  festival	  kunnen	  deelnemers	  het	  terrein	  per	  auto	  weer	  

bereiken	  om	  in	  te	  laden.	  	  
• Het	  is	  niet	  toegestaan	  de	  doorrijroutes	  te	  blokkeren.	  	  
• Uiterlijk	  een	  uur	  na	  afloop	  van	  het	  evenement	  dienen	  de	  kramen	  leeg	  te	  zijn.	  	  
• 	  

Houding	  en	  gedrag:	  

• Indien	  een	  deelnemer	  zodanige	  hinder	  of	  last	  veroorzaakt	  c.q.	  oplevert	  of	  kan	  opleveren	  
dat	  een	  goede	  uitvoering	  van	  het	  evenement	  wordt	  bemoeilijkt,	  dan	  kan	  de	  deelnemer	  
direct	  worden	  uitgesloten,	  zonder	  retournering	  van	  het	  reserveringsbedrag.	  	  

• Alle	  uit	  hinder	  en	  uitsluiting	  van	  de	  deelnemer	  voortvloeiende	  kosten	  komen	  voor	  rekening	  
van	  de	  deelnemer,	  indien	  en	  voor	  zover	  de	  gevolgen	  van	  hinder	  of	  last	  hem/haar	  kunnen	  
worden	  toegerekend.	  De	  organisatie	  houdt	  zich	  het	  recht	  voor	  eventuele	  schade	  
veroorzaakt	  door	  de	  deelnemer	  te	  verhalen	  op	  de	  deelnemer.	  	  

• Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  zonder	  toestemming	  vóór	  afloop	  van	  het	  festival	  de	  kraam	  te	  
ontruimen.	  	  

• Laat	  geen	  vuilnis	  achter.	  Neem	  je	  eigen	  afval	  mee!	  Mocht	  er	  toch	  afval	  achterblijven,	  dan	  
zien	  wij	  ons	  genoodzaakt	  om	  een	  boete,	  middels	  een	  factuur,	  op	  te	  leggen	  van	  €	  50,00	  per	  
kraam/standhouder.	  

• Er	  mag	  geen	  schade	  worden	  toegebracht	  aan	  het	  terrein,	  de	  kramen,	  de	  gebouwen	  en	  de	  
groenvoorzieningen	  op	  het	  terrein	  (wanneer	  dit	  wel	  wordt	  gedaan	  kan	  er	  een	  boete	  van	  
max	  €	  1.000,-‐	  worden	  opgelegd).	  
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Overige:	  

• De	  organisatie	  is	  op	  geen	  enkele	  wijze	  aansprakelijk	  voor	  diefstal,	  verlies	  of	  schade.	  De	  
deelnemer	  neemt	  op	  eigen	  risico	  deel	  aan	  de	  markt.	  	  

• De	  organisatie	  kan	  niet	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  voor	  inkomstenderving	  door	  slechte	  
weersomstandigheden	  of	  afgelastingen	  van	  hogerhand.	  	  

• De	  deelnemer	  zelf	  is	  verantwoordelijk	  voorzieningen	  te	  treffen	  in	  geval	  van	  slecht	  weer.	  	  
• De	  organisatie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  relevante	  vergunningen.	  	  
• De	  organisatie	  levert	  standplaatsen,	  bestaande	  uit	  kramen	  met	  een	  plank	  en	  een	  dak	  en/of	  

vrije	  ruimte.	  De	  afmetingen	  worden	  van	  tevoren	  gecommuniceerd	  naar	  de	  deelnemers.	  De	  
deelnemer	  is	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  het	  bieden	  van	  kwaliteit	  van	  de	  verkoopwaar.	  	  

• De	  organisatie	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  enigerlei	  schade	  of	  letsel	  van	  deelnemers	  en	  
bezoekers,	  tenzij	  er	  sprake	  is	  van	  aantoonbare	  opzet	  of	  grove	  schuld	  aan	  de	  kant	  van	  de	  
organisatie.	  	  

• De	  organisatie	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  geleden	  door	  deelnemers	  als	  gevolg	  van	  
vertragingen,	  mechanische	  pech,	  weersomstandigheden,	  natuurinvloeden,	  stakingen,	  
ziekte	  of	  welke	  overmachtssituatie	  dan	  ook.	  	  

• De	  organisatie	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  handelingen	  en	  invloeden	  van	  niet	  direct	  bij	  de	  
uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  betrokken	  derden;	  omstandigheden	  die	  niet	  te	  wijten	  zijn	  
aan	  organisatie	  en	  die	  krachtens	  de	  Nederlandse	  wet	  of	  de	  in	  maatschappelijk	  verkeer	  
geldende	  normen	  niet	  in	  redelijkheid	  aan	  de	  organisatie	  kunnen	  worden	  toegerekend.	  	  
Daar	  waar	  niet	  in	  de	  voorwaarden	  is	  voorzien	  beslist	  de	  organisatie.	  
	  
	  


