Oranjevereniging

Vreeswijk

REGLEMENT VOOR KRAAM- EN STANDPLAATSHUURDERS KONINGSDAG 2020
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Er wordt onderscheid gemaakt in 2 categorieën huurders:
• Niet Handelaren / Particulieren en Verenigingen
• Handelaren van professie
Voor huurders in categorie 1a geldt dat te koop aangeboden artikelen met name tweedehands of zelfgemaakt kunstnijverheid e.d.
zijn en mogen geen drink- of etenswaren zijn.
Drink of etenswaar mag enkel en alleen verkocht door categorie 1b (Handelaren) huurders. Dit mag alleen na goedkeuring van de
organisatie en mits dit al op het inschrijvingsformulier is vermeld en de huurder aantoonbaar is ingeschreven in het handelsregister
van de KvK.
Voor beide categorieën (1a en 1b) huurders geldt: Te koop aangeboden artikelen dienen te passen bij de aard en gedachtegoed van
Koningsdag. Daarnaast streeft de organisatie een divers aanbod van producten na dat past bij Koningsdag.
De verkoopproducten dienen expliciet vermeld te worden op het inschrijfformulier.
De organisatie houdt zicht het recht voor verkopers te weigeren op basis van de te verkopen producten.
Onderstaande, niet limitatieve, lijst van verkoopproducten zijn niet toegestaan: illegale software, dvd’s en muziek, (Soft) Erotische
producten (waaronder lingerie), (Soft-)Drugs of benodigdheden, Partijgoederen.
De huurder is gebonden aan de hem/haar toegewezen plaats of kraam.

2 Prijzen
2a Prijzen zijn vermeld op het inschrijfformulier. De huurprijzen worden vastgesteld door het bestuur van de Oranjevereniging 		
		 Vreeswijk.
2b Het bestuur van de Oranjevereniging Vreeswijk kan jaarlijks de huurprijzen herzien.

3 Toewijzing en Betaling
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Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt een nota toegezonden. Het bedrag daarvan moet uiterlijk 8 april 2020 zijn 		
voldaan op bankrekeningnummer NL75 RABO 0381 0585 49 t.n.v. Oranjevereniging Vreeswijk o.v.v. factuurnummer.
Hierna wordt u het locatienummer en doorlaatpas toegezonden. Zonder deze doorlaatpas wordt toegang tot het feestterrein 		
geweigerd.
Bij betalingen na 8 april wordt verdere deelname geweigerd en de plaats toegewezen aan andere kandidaten.
Bij annulering van de inschrijving wordt het betaalde bedrag alleen dan teruggestort, als de annulering schriftelijk is gemeld vóór 30
maart. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.
Als een aanvraag niet wordt toegewezen kan daarover niet gereclameerd worden.
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De standplaats/kraam, die bij definitieve toewijzing is toegezegd (en na tijdige betaling), zal d.m.v. een naambordje herkenbaar
zijn. Vanaf 05.00 uur kan de kraam worden ingericht.
De wegsleepregeling is van toepassing (geldt ook voor huurders).
De marktmeester behoudt het recht om -indien de huurder er om 06.30 uur niet op de toegewezen locaties is- deze plaats te 		
vergeven aan een ander. Op geen enkele wijze kan het betaalde bedrag teruggevorderd worden.
De huurder van een standplaats of kraam verplicht zich de plaats na 16.00 uur achter te laten in dezelfde staat
als deze ‘s morgens is aangetroffen. Niet verkochte zaken mogen niet achtergelaten te worden. Bij in gebreke blijven, zullen de 		
reinigingskosten achteraf in rekening worden gebracht. Het is niet toegestaan om de markt eerder dan 16.00 uur per auto of
aanhanger te verlaten.
Gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan, tenzij hier voor bij inschrijving goedkeuring voor is verleend.
Indien voor stroomvoorziening op het inschrijfformulier een aanvraag wordt gedaan kan hiervoor worden gezorgd. Bij 		
stroomverbruik van meer dan 750 Watt dient hiervoor opgave van de hoeveelheid stroom (Wattage) opgegeven te worden. Voor
stroomverbruik meer dan 750 Watt wordt een extra bedrag in rekening gebracht. Bouwlampen zijn niet toegestaan. Als de afname
van stroom groter is dan de installatie kan verwerken, zal betrokkene afgesloten worden van stroomafname.
De deelnemer dient zelf te zorgen voor kabelhaspels met voldoende kabellengte. Bij stroomverbruik dient de deelnemer zelf voor
een Eurostekker te zorgen.
Instructies, voorschriften en aanwijzingen van de marktmeester, organisatie, politie, brandweer dienen onverkort te worden 		
opgevolgd. De marktmeester of diens waarnemer is te vinden bij de Informatiestand op de hoek van de Dorpsstraat en de 		
Koninginnenlaan.
De marktmeester houdt zicht het recht voor huurders te weigeren of te verwijderen indien er niet voldaan wordt aan deze 		
voorschriften, gemeentelijke of wettelijke eisen, normen van fatsoen of indien het gedrag van de huurder niet past bij een feest als
Koningsdag. dit is ter beoordeling van de Marktmeester.
De voorschriften van de Brandweer zijn van toepassing. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de 			
brandweervoorschriften en wordt geacht op de hoogte te zijn van relevante brandweervoorschriften. De gemeente / brandweer
controleert op het voldoen aan de voorschriften!
Een toezegging kan ook na betaling alsnog geannuleerd worden, indien geen vergunning van de gemeentelijke overheid verkregen
wordt. De gestorte bedragen zullen in dat geval direct worden teruggestort. Kosten als gevolg van een dergelijke annulering 		
kunnen niet in rekening worden gebracht.
Lozen op het oppervlakte water is absoluut niet toegestaan.
Bij calamiteiten en /of extreme (weer-)omstandigheden kan de organisatie het evenement afblazen of het programma aanpassen.
Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Betalingen zullen niet worden teruggestort.

