ALGEMENE VOORWAARDEN/DEELNEMERSREGELEMENT KERSTMARKT BEMMEL
Inleiding
De Organisatie van de Kerstmarkt Bemmel, samengesteld uit leden van de Ondernemersvereniging
Bemmel en vrijwilligers, verder te noemen: de KCB (Kerst Commissie Bemmel), heeft de leiding
over de organisatie en de uitvoering van het evenement dat jaarlijks in Bemmel wordt gehouden.
De KCB is te bereiken op het e-mailadres kerstmarkt@beleefbemmel.nl of via de website
www.kerstmarktbemmel.nl Op de dag van de Kerstmarkt zijn de leden en de medewerkers van de
organisatie herkenbaar aan hesjes met opschrift "Crew".
In dit document staan de algemene voorwaarden voor standplaats/kraamhuur en het
deelnemersregelement vermeld. Bij de inschrijving/aanmelding heeft de deelnemer kennisgenomen
van dit document en gaat hij/zij akkoord met de inhoud zoals dit is gepubliceerd en te downloaden
is op de website www.kerstmarktbemmel.nl .
Artikel 1 – Inschrijving/Aanmelding
1.1
Inschrijvingen/Aanmeldingen dienen te worden gedaan via de webwinkel op de website
www.kerstmarktbemmel.nl . U kunt zich inschrijven als hobbiyst, handelaar NON-FOOD of
handelaar FOOD.
1.2
Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een bevestiging per e-mail en het betalen
van de verschuldigde inschrijfkosten.
1.3
De producten/diensten die u heeft ingevuld moeten gelijk zijn aan hetgeen u op de
Kerstmarkt Bemmel aanbiedt. Dit is belangrijk, zodat wij de markt of sfeerkramen goed
kunnen sorteren. Als u een ander product of dienst wilt aanbieden dan op uw inschrijving
staat vermeld, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan de organisatie.
1.4
De prijzen voor huur van een standplaats en/of kraam vindt u op de website. Zie verder
artikel 3. Betaling.
1.5
De KCB beslist over toelating als deelnemer en over de toewijzing van een plaats en behoudt
het recht, zonder opgave van redenen, een inschrijving alsnog te annuleren en het
inschrijfgeld terug te storten.
Artikel 2 - Annulering
2.1
Annulering dient per e-mail aan kerstmarkt@beleefbemmel.nl te gebeuren, hierover krijgt u
een ontvangstbevestiging.
2.2
Annuleren is gratis tot 15 november.
2.3
Geschiedt annulering later dan zal het factuurbedrag niet worden gerestitueerd.
Artikel 3 - Betaling
3.1
Hobbyisten dienen vooraf het totale huurbedrag d.m.v. I-deal te voldoen. Anders kan niet
worden ingeschreven. Handelaren Non-Food kunnen kiezen voor volledige betaling of
betaling van de inschrijfkosten. Handelaren Non-Food ontvangen bij volledige betaling een
factuur op het bij ons bekende E-mailadres. Als voor de optie alleen inschrijven wordt
gekozen, dient het restant bedrag bij aankomst op de dag van de kerstmarkt te worden
voldaan. Dan ontvangt u ook de volledige factuur. Handelaren Food kunnen zich aanmelden.
Met hen wordt dan contact opgenomen voor verdere afspraken.
Bij het niet verschijnen op de dag van het evenement vindt geen terugbetaling plaats van
het betaalde deelnamegeld.
Artikel 4 - Voor aanvang van Kerstmarkt Bemmel
4.1
Maximaal een week voor de kerstmarkt ontvangt u van ons nog een mail met nadere
gegevens, een plattegrond en dit document.
4.2
Het evenement vangt aan om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. U dient minimaal een uur
voor aanvang aanwezig te zijn. Om 10.30 uur dient u uw standplaats en/of kraam te hebben
ingericht.

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

Bij aankomst op locatie wordt u door de organisatie van Kerstmarkt Bemmel naar uw kraam
gewezen. Volg a.u.b. deze instructies op. De opbouw van de kramen en/of de grondplaatsen
vindt plaats tussen 09.00 uur en 10.30 uur. Om 10.30 uur dienen alle voertuigen etc. van
het parcours verwijderd te zijn.
Het is niet mogelijk uw auto, aanhanger of ander voertuig achter uw kraam te parkeren. De
organisatie van Kerstmarkt Bemmel zal u bij aankomst wijzen op de dichtstbijzijnde
parkeervoorziening. Deze vindt u ook op de toegezonden plattegrond.
Kramen die zonder tegenbericht van de huurder een half uur voor aanvang van de markt
leeg blijven, vervallen aan de Kerstmarkt Bemmel organisatie.
Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten
aan andere partijen.
Het is niet mogelijk van kraamplaats te ruilen zonder toestemming van de organisatie van
Kerstmarkt Bemmel.

Artikel 5 - Tijdens het inrichten van uw kraam
5.1
Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op locatie.
Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw en
marktklemmen etc.
5.2
U bent verantwoordelijk voor (het aanbrengen van) eventuele voorzieningen bij slecht weer.
5.3
De deelnemer is zonder toestemming van de organisatie van Kerstmarkt Bemmel niet
gerechtigd verder uit te breiden buiten de door u gehuurde oppervlakte.
5.4
De kraam dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad,
verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen.
5.5
De kraam dient ten alle tijden bemand te zijn.
5.6
De kraam mag niet verplaatst worden.
Artikel 6 - Elektriciteit
6.1
Iedere kraam of stand wordt voorzien van kerstverlichting.
6.2
Als u gebruik wenst te maken van een stroomvoorziening dient u dit bij inschrijving aan te
bestellen in de webshop. Hobbyisten kunnen kiezen voor klein stroomverbruik (1000 W) of
groot stroomverbruik (2000 W). Handelaren kunnen extra stroom (3000 W) bestellen via de
webshop. Als meer stroom nodig is dient U contact op te nemen met de organisatie.
6.3
Als u stroom nodig heeft, bent u zelfverantwoordelijk voor een geschikte haspel of
verlengsnoer en stekkers. (Evt. verloopstekkers GE-GE)
6.4
Als u geen stroom heeft aangevraagd is het i.v.m. overbelasting verboden om van de
aanwezige voorzieningen gebruik te maken.
6.5
De organisatie van Kerstmarkt Bemmel spant zich in voor adequate stroomvoorzieningen.
Artikel 7 - Tijdens Kerstmarkt Bemmel
7.1
Aanwijzingen van de politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.
7.2
Wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van al betaalde marktgelden.
7.3
Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening
van de deelnemer, als en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden
toegerekend. De organisatie van Kerstmarkt Bemmel houdt zich het recht voor eventuele
schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
Artikel 8 - Na afloop van Kerstmarkt Bemmel
8.1
Mede i.v.m. de veiligheid mag de afbouw van de kramen/grondplaatsen niet starten voor
17.00 uur. Voor 17.00 uur mogen zich geen voertuigen op het parcours bevinden.
8.2
De kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd.
Afval dienen de deelnemers zelf mee retour te nemen.
8.3
Uiterlijk 1 uur na afloop van de Kerstmarkt Bemmel dient uw kraam leeg te zijn.

Artikel 9 – Overige bepalingen
9.1
Voor het aanbieden, schenken of verkopen van niet alcoholische dranken en etenswaren
dient u zich als handelaar Food aan te melden en vindt overleg met de organisatie plaats.
Wordt zonder toestemming toch niet alcoholische drank en/of etenswaren geschonken of
verkocht, dan heeft dat bij constatering tot gevolg dat de betreffende deelnemer terstond
van verdere deelname wordt uitgesloten zonder dat recht bestaat op gehele of gedeeltelijke
restitutie van het deelnamegeld.
9.2
Boete en andere sancties die ter zake aan de Ondernemersvereniging Bemmel of aan de
KCB, haar leden of medewerkers wordt opgelegd, zullen volledig aan de deelnemer worden
doorberekend.
9.3
Deelname aan het evenement Kerstmarkt Bemmel is altijd voor rekening en risico van de
deelnemer. Voor verlies of schade aan goederen of voor persoonlijke schade of voor welke
schade ook, gevolgschade daaronder begrepen, zijn noch de Ondernemersvereniging
Bemmel, noch de KCB, noch de leden en medewerkers persoonlijk aansprakelijk.
9.4
De organisatie van Kerstmarkt Bemmel is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
9.5
De organisatie van Kerstmarkt Bemmel behoudt het recht om deelname te weigeren zonder
opgaaf van redenen.
9.6
Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie van Kerstmarkt
Bemmel.

