
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE JAARMARKT VREESWIJK OP 2 JUNI 2018
Om deel te nemen aan bovengenoemde Jaarmarkt moet de deelnemer zich houden aan de volgende voorwaarden:
1.  Inschrijvingen moeten uiterlijk 1 mei a.s. ingezonden zijn. Dat kan ook via www.invreeswijk.nl
2.  Inschrijfformulieren, die niet volledig zijn ingevuld en/of als de gevraagde bijlagen niet zijn bijgevoegd, zullen niet in behandeling 
 worden genomen.
3.  Grondplaatsen kunnen per strekkende meter gehuurd worden met een minimum van 4 m’ (d.i. inclusief dissel!) en/of een veelvoud
 daarvan. Kramen worden per hele kraam verhuurd.
4.  Indien bij de aankomst op de dag van de Jaarmarkt door de dissel van een aanhanger meer ruimte nodig is als de aangevraagde lengte, 
 heeft de deelnemer geen recht op de oorspronkelijk toegewezen plaats en zal op aanwijzing van de marktmeester akkoord moeten 
 gaan met een andere locatie.
5.  Voor horeca en autobranche gelden afwijkende prijzen.
6.  Na ontvangst van het inschrijfformulier zal de organisatie bepalen op welke locatie deze zal staan.
7.  De organisatie van de Jaarmarkt is gerechtigd om te bepalen wie aan de Jaarmarkt mag deelnemen. Zij kunnen zonder opgaaf van 
 reden ingeschreven kandidaten afwijzen.
8.  Tegen afwijzingen of plaatsbepaling kan geen bezwaar aangetekend worden.
9.  Na akkoord van deelname zal de aanvrager een nota met plaatsnummer(s) van de gereserveerde kraam/standplaats ontvangen.
10.  Afgewezen inschrijvers zullen bericht ontvangen.
11.  Betalingen van de toegewezen plaatsen, dienen vóór 1 mei te zijn voldaan.
 ls dit bedrag op 1 mei niet voldaan, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op een kraam of standplaats.
12.  Auto’s of aanhangers mogen niet naast of achter de kramen geplaatst worden. Indien hiervan vanwege de verkoopwaar
 Afgeweken moet worden, dient hiervoor tevoren toestemming gegeven te zijn door de marktmeester.
13.  De Jaarmarkt begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De deelnemers mogen niet eerder dan 07.30 uur op het terrein zijn en 
 moeten om uiterlijk 09.00 uur bij de standplaats/kraam aanwezig zijn. Indien de kraam of standplaats om 9.00 uur niet bezet is, dan mag 
 niet meer met een voertuig naar de kraam gereden worden. Na 09.30 uur kan de marktmeester de marktkraam/grondplaats aan 
 anderen toewijzen.
14.  Indien voor stroomvoorziening op het inschrijfformulier een aanvraag wordt gedaan zal hiervoor worden gezorgd. Bij stroomverbruik 
 van meer dan 500 Watt dient hiervoor opgave van de hoeveelheid stroom (Wattage) opgegeven te worden.
 Voor stroomverbruik meer dan 500 Watt wordt € 25,-- in rekening gebracht. Bouwlampen zijn niet toegestaan.
15.  Als de afname van stroom groter is dan de installatie kan verwerken, zal betrokkene afgesloten worden van stroomafname.
16.  De deelnemer dient zelf te zorgen voor kabelhaspels met voldoende kabellengte en een Eurostekker.
17.  Het is verboden om vóór de eindtijd van de markt (17.00 uur) met een voertuig op het marktterrein te komen. Indien dit wel gebeurt, 
 zal hiertegen worden opgetreden.
18.  Na afloop dient de kraam geheel ontruimd te zijn en mag geen afval achtergelaten worden. Eventueel afval moet door de
 deelnemer zelf worden meegenomen;
19.  Deelname aan de Jaarmarkt is voor eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, 
 geleden door deelname aan en/of wijziging en/of afgelasting van het evenement/Jaarmarkt;
20.  Bij calamiteiten en/of extreme (weers-)omstandigheden kan de organisatie het evenement/jaarmarkt afblazen of het programma 
 aanpassen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Betalingen zullen niet worden teruggestort.
21.  voor het hebben van noodzakelijke vergunningen voor de verkoop van waren en/of het uitoefenen van handelingen op de standplaats 
 op de Jaarmarkt, alsmede het opvolgen van wettelijke of plaatselijke voorschriften (waaronder voorschriften van de Brandweer) is de
 organisatie niet verantwoordelijk. Deze Voorschriften zijn op te vragen bij de organisatie! Horecavoorzieningen met bakapparatuur 
 dienen te zorgen voor een goedgekeurde brandblusser van voldoende capaciteit en een blusdeken.
22.  Aanwijzingen van de organisatie moeten onverkort direct worden opgevolgd. Niet opvolgen van hun aanwijzingen kan
 onmiddellijke verwijdering van de Jaarmarkt betekenen.
23.  Deelnemers moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en beschikken over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 
 voor beroepen en Bedrijven
24.  Deelname is bedrijfsgebonden. Het is niet toegestaan om kramen door te verkopen of door anderen dan de ingeschreven
 deelnemer te laten bemannen.
25.  Na toewijzing en betaling kan als gevolg van allerlei oorzaken (nadere voorschriften overheid) door de organisatie een andere
 locatie aangewezen moeten worden. Kosten als gevolg van een dergelijke noodzakelijke verplaatsing kunnen niet in rekening
 worden gebracht.
26.  Gederfde inkomsten door technische mankementen aan apparatuur of falen van materiaal dat gebruikt wordt door de
 organisatie van de Jaarmarkt, bijv. stroomuitval, kan niet verhaald worden.
27.  Indien door omstandigheden na aanmelding, acceptatie en/of betaling niet aan de Jaarmarkt kan worden deelgenomen, 
 gelden de volgende regels:

•  indien 6 weken vóór de Jaarmarkt deelname aan de Jaarmarkt wordt afgemeld, zullen geen kosten in rekening worden
 gebracht;
•  indien binnen 6 weken vóór Jaarmarkt wordt afgemeld, zullen administratiekosten ad € 15,-- (per aanvrage) in rekening
 worden gebracht.
•  indien binnen 2 weken vόόr de Jaarmarkt wordt afgemeld (door welke omstandigheden dan ook) dan zullen de kosten van
 het aantal kramen of grondplaatsen/ administratiekosten en precario rechten in rekening worden gebracht.
•  indien zojuist genoemde kosten niet door de aanvrager/afmelder worden betaald, zal deze bij volgende Jaarmarkten in
 Vreeswijk worden uitgesloten en opdracht worden gegeven om via incasso te innen.

Wij wijzen u er op, dat u het marktterrein niet mag verlaten vóór de eindtijd van de markt (17.00 uur). Indien dit wel
gebeurt, zal hiertegen worden opgetreden.
De organisatie van de Jaarmarkt Vreeswijk is onderdeel van de stichting Activiteitengroep Vreeswijk, die juridisch en financieel
verantwoordelijk is voor deze Jaarmarkt.

Voor informatie op werkdagen na 18.00 uur: telefoon 06-52065985 of mailen naar jaarmarkt@invreeswijk.nl


