Marktkramenreglement Stichting
AALTJESDAGEN
1

Algemeen

1.1

Dit reglement is van toepassing op eenieder die aan de door Stichting Aaltjesdagen
georganiseerde evenementen deelneemt, zoals bijvoorbeeld de Braderie en de Kunstmarkt.

1.2

Waar in dit reglement wordt gesproken over “de organisatie” wordt gedoeld op Stichting
Aaltjesdagen en/of diens vertegenwoordigers. Met "deelnemer" wordt bedoeld het
bedrijf/persoon dat zich heeft ingeschreven voor een door Aaltjesdagen georganiseerd
evenement en wiens inschrijving door de organisatie is geaccepteerd.

2

Inschrijving

2.1

Deelname is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website van Aaltjesdagen.

2.2

Inschrijving dient te geschieden voor 1 juni van het lopende jaar.

2.3

Een inschrijving is definitief na verzending van het ingevuld aanvraagformulier en het via ideal
overgemaakte inschrijfgeld op de rekening van Stichting Aaltjesdagen is gestort.

2.4

Om een zo’n groot mogelijk diversiteit van deelnemers mogelijk te maken is er per branche een
beperkt aantal kramen beschikbaar.

2.5

De locaties worden in aflopende volgorde toegewezen aan:

2.6

3

1e

Bedrijven of bewoners van aanpalende percelen.

2e

Inschrijvingen van deelnemers uit voorgaande jaren.

3e

Overige inschrijvingen in volgorde van binnenkomst.

De toewijzing vindt uiterlijk in de eerste week van juni van het lopende jaar plaats, mocht geen
locatie worden toebedeeld wordt het inschrijfgeld zo spoedig mogelijk terugbetaald.

Kosten en betaling

3.1

Het inschrijfgeld voor een standplaats wordt jaarlijks door het bestuur van Stichting Aaltjesdagen
vastgesteld.

3.2

Betaling van het inschrijfgeld kan alleen via iDEAL tijdens het verzenden van het
inschrijfformulier.

3.3

Bij inschrijving en niet verschijnen, kan de deelnemer in de volgende edities van Aaltjesdagen
geen aanspraak meer maken op een voorkeursplaats.
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4

Annulering, uitsluiting en afgelasting

4.1

Bij annulering door de deelnemer gelden onderstaande punten:

4.2

Bij annulering vóór 15 april van het betreffende jaar zijn geen kosten verbonden.

4.3

Bij annulering tussen 15 april en 15 mei van het betreffende jaar, wordt 75% van de
verschuldigde standplaatskosten in rekening gebracht,

4.4

Bij annulering na 15 mei van het betreffende jaar, wordt 100% van de standplaatskosten in
rekening gebracht.

4.5

De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.

4.6

Tevens is de organisatie gerechtigd om een deelnemer tijdelijk of geheel van deelname uit te
sluiten in geval van misdraging van de deelnemer, zijn personeel dan wel zijn genodigden.

4.7

De organisator kan ten alle tijden de Braderie of Kunstmarkt afgelasten of tussentijds beëindigen
in geval van overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator zwaarwegende
argumenten.

4.8

Bij afgelasting vóór 15 april van de Braderie of Kunstmarkt van het betreffende jaar worden de
afgedragen huurkosten volledig teruggestort

4.9

Bij afgelasting tussen 15 april en 15 mei van het betreffende jaar, wordt 75% van de afgedragen
huurkosten teruggestort

4.10 Bij afgelasting of tussentijds beëindigen van de Braderie of Kunstmarkt na 15 mei van het
betreffende jaar, worden de afgedragen huurkosten niet teruggestort

5

Aankomst op het marktterrein en toegewezen locatie

5.1

Het marktterrein kan worden betreden vanaf 3 uur voor de openingstijd, waarbij de deelnemer
door de marktcommissie wordt verwezen naar de toegezegde standplaats.

5.2

Vanaf 1 uur voor openingstijd is inrijden niet meer mogelijk.

5.3

De deelnemer dient via de aangewezen ingang naar het marktterrein te gaan.

5.4

De deelnemer dient de auto eerst uit te laden en afhankelijk van de toegewezen locatie dan zo
spoedig mogelijk het marktterrein weer te verlaten. Deze auto’s dienen uiterlijk een half uur voor
de openingstijd het marktterrein te hebben verlaten.

5.5

Indien één uur voor het tijdstip waarop het evenement voor het publiek wordt opengesteld een
deelnemer de hem toegewezen locatie niet heeft ingericht, kan de organisatie zonder sommatie
of ingebrekestelling over de ruimte beschikken. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

5.6

Vaststellen van de locatie en indeling geschiet door de organisatie en is bindend voor de
deelnemers, zowel wat betreft locatieafmeting als plaats.

5.7

Afwijking van de locatie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie
of tijdens de braderie door de marktmeester.

5.8

Bij ingebruikname van de kraam dient de deelnemer ervoor zorg te dragen dat de kraam intact
blijft. Het boven zeil dient door de deelnemer zelf te worden vastgezet, indien dit niet door de
kramenbouwer is gedaan.

5.9

Het is niet toegestaan de toegewezen kraam onder te verhuren aan derden.

5.10 Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan een locatie aan derden is uitsluitend toegestaan
na toestemming van de marktmeester.
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6

Handelswaar

6.1

De deelnemer mag alleen waren aanbieden, die op het inschrijvingsformulier staan aangegeven.

6.2

Het is niet toegestaan om handelswaar op de doorgaande weg voor de marktkraam en/of op de
looppaden tussen de marktkramen uit stallen.

6.3

Het is niet toegestaan om producten en/of diensten aan te bieden waardoor de ondernemers van
de boulevard commerciële schade zouden kunnen lijden. Dit betreft onder meer maar niet
uitsluitend de verkoop van: -vis en visproducten-etenswaren en drinkwaren-ijs, milkshakes

6.4

De deelnemer is verplicht gedurende de openingstijden voor publiek tijdens de gehele duur van
het evenement de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met personeel bezet
te houden.

6.5

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.

6.6

De Braderie- of Kunstmarktcommissie heeft ten allen tijden het recht om de deelnemer de
verkoop van waren te ontzeggen.

7

Einde markt

7.1

Het is niet toegestaan op de dag van het evenement voor de officiële sluitingstijd voor publiek
reeds met inpakken van goederen dan wel demonteren van de stand te beginnen

7.2

Auto's mogen na sluitingstijd van de markt op het marktterrein rijden

7.3

Alle niet verkochte waren moeten door de deelnemer weer worden meegenomen.

7.4

Het afval dient na afloop door de deelnemer te worden meegenomen. De kraam en de plek
rondom, dient in dezelfde staat als bij ingebruikname te worden opgeleverd. Bij constatering van
overtreding is de organisator gerechtigd achteraf kosten à € 50,00 voor de afvoer van deze zaken
aan de deelnemer in rekening te brengen

7.5

Indien de gehuurde locatie niet tijdig is ontruimd, is de organisatie gerechtigd, in of bij de ruimte
aanwezige goederen en materialen van deelnemer, te doen verwijderen en op te slaan, dit alles
op kosten van deelnemer.
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8

Schade

8.1

Deelname geschiedt op eigen risico.

8.2

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van zijn goederen en/of zijn
personeel.

8.3

De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle schade, die deelnemer lijdt als gevolg van
aanspraken van derden, die verband houden met de door deelnemer verkochte waren.

8.4

De organisatie zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te
doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom
niet mogelijk om de organisatie aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.

8.5

Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een
stroomaansluiting. De organisatie de wensen van de deelnemers zo goed als mogelijk inwilligen.
Het is echter niet zeker dat dit ook altijd lukt.

8.6

De organisatie kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vandalisme,
vernieling, geleden schade of andere kosten

8.7

Evenmin is de organisatie aansprakelijk voor de schade aan derden, veroorzaakt door het gebruik
van de stand of veroorzaakt door het personeel van de deelnemer.

8.8

De organisatie of zijn personeel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan
aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan de braderie.

8.9

Deelnemer vrijwaart de organisatie van vorderingen van derden uit deze hoofde. De deelnemer is
aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of
nalatigheid van hemzelf, zijn personeel en/of zijn inzendingen, op welke wijze dan ook, aan
goederen en/ of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatie wordt veroorzaakt.

8.10 Beschadiging aan omliggende panden, ruitbreuk enz., veroorzaakt door de door de standhouder
gehuurde kraam, zijn voor rekening van de standhouder.
8.11 De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen
doen gelden.
8.12 Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door
Aaltjesdagen gesloten evenementenverzekering met een eigen risico van zevenhonderdvijftig
euro per geval.
8.13 Schade, toegebracht door wind, regen, omvallende, opwaaiende marktkramen, enz. zijn voor
risico van de deelnemer van de braderie.
8.14 De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle schade, die deelnemer lijdt als gevolg van
aanspraken van derden, die verband houden met de door deelnemer verkochte waren.
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9

Overig

9.1

De deelnemer mag zal op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken. Dit ter beoordeling
van de marktcommissie.

9.2

Met uitzondering van voorafgaande schriftelijke toestemming van de marktcommissie is het niet
toegestaan muziek ten gehore te brengen en/of beelden te vertonen.

9.3

Het is niet toegestaan om op het marktterrein, zonder schriftelijke toestemming van de
organisatie, prijslijsten, nieuwsbrieven, reclamefolders en/of andere informatieverstrekkende
goederen uit te delen.

9.4

De deelnemer dient alle aanwijzingen van de marktcommissie op te volgen.

9.5

Bij overtreding van het Reglement kan de marktcommissie besluiten de deelnemer voor een
nader te bepalen tijd uit te sluiten van deelname aan de braderie.

9.6

Alle activiteiten tijdens de Aaltjesdagen in de breedste zin des woord vallen onder de plaatselijke
APV van gemeente Harderwijk.

9.7

Het bestuur van Stichting Aaltjesdagen is gerechtigd het Reglement eenzijdig aan te passen of te
wijzigen dan wel het reglement geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren. De
deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

9.8

In gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Marktreglement Stichting Aaltjesdagen

2020

pagina 5 / 5

Stichting Aaltjesdagen - Rabobank NL67 RABO 0397 7817 84 - KvK nr. 410.35.966 - www.aaltjesdagen.nl

