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Reservering
Standhouders kunnen een stand reserveren via de website van het evenement. De reservering is pas 
definitef na een schrifeelijke bevestging van de organisate. nanmeelding geschiedt op voelgorde van 
inschrijving. De organisate behoudt  ich het recht om -ter bewaking van het concept van de 
KunstMakers MRKT of de concurrenteposite van reeds bevestgde deeelnemers- standhouders  onder 
opgaaf van reden te weigeren. 

Betaling deelnamefactuur
Bij de bevestging ontvangt de standhouder een per e-maiel een factuur. De betaeling hiervan dient 
binnen 14 dagen ontvangen te  ijn. Is dit niet het gevael, dan kan de organisate beselissen de 
reservering te annueleren. Bij aanmeelding binnen 14 dagen voor het evenement, dient de betaeling 
echter voorafgaand aan het evenement te  ijn voeldaan.

Annulering door standhouder
Tot 14 dagen voor het evenement kan een standhouder  onder opgaaf van reden de reservering 
schrifeelijk per e-maiel annueleren. Reeds overgemaakte deeelnamekosten worden dan teruggestort. Na 
de e periode belijven de deeelnamekosten verschueldigd aan de organisate.

Annulering door organisatie
De organisate behoudt  ich het recht om tot 14 dagen voor het evenement  onder opgaaf van reden 
het geheele evenement te annueleren. Bij aelgeheele afgeelastng wegens overmacht of weersomstandig-
heden vóór aanvang van het evenement, belijf  30 van het factuurbedrag verschueldigd.

Praktische informatie en toewijzing stands
Informate over de elocate, (inrichtng van) de kramen etc. is te vinden op de website van KunstMakers 
MRKT. De organisate wijst naar eigen in icht de kramen toe aan de verschielelende standhouders, 
waarbij geelet wordt op goede spreiding en opsteeleling van de aangeboden producten en het 
assortment. Dit wordt enkeele dagen voor de markt toegestuurd. Hierbij wordt rekening gehouden 
met wensen en voorkeuren van standhouders, maar kunnen niet vooraf worden gegarandeerd 
worden ingewieleligd. Het is niet toegestaan om met een andere standhouder van kraam te ruielen of een
stand te verpelaatsen.

Horecavoorwaarden
nelele kramen die etenswaren of dranken verkopen dienen op de hoogte te  ijn van de weteelijke 
voorschrifen omtrent sociaele hygiëne en dienen in het be it te  ijn van de weteelijk verpelichte 
papieren. Het is niet toegestaan om aelcohoelhoudende dranken (verpakt of voor directe consumpte) te
verkopen  onder overeleg met de organisate en hiervoor dient tjdig een ontheeng aangevraagd te 
worden bij de desbetrefende gemeente.

Stand delen
Het deelen van een stand is aeleleen toegestaan na schrifeelijke toestemming van de organisate. De 
aanmeelding, correspondente en facturering geschiedt aeleleen met de hoofdhuurder.



Parkeren
De parkeer- en aanrijdmogeelijkheden  ijn per elocate verschielelend. De organisate probeert hier  o goed
mogeelijk over te informeren, maar is niet aansprakeelijk voor gemaakte parkeerkosten en/of eventueele 
boetes.

Elektriciteit
Bij aanmeelding dient op te worden gegeven weelke apparaten de standhouder wiel aanseluiten en hoe 
groot het verbruik van de eelektriciteit is. De standhouder is  eelf verantwoordeelijk voor het 
meebrengen van haspeels e.d., een eelektriciteitspunt bevindt  ich op max. 23 meter van de stand. De 
standhouder is verantwoordeelijk voor de deugdeelijkheid van de eigen apparatuur. Wanneer de e 
schade aanbrengt aan (gehuurde) materiaelen van de organisate, kunnen de e kosten worden 
verhaaeld. Indien er toch geen gebruik gemaakt wordt van de stroom op de dag  eelf, worden betaaelde 
kosten hiervoor niet geretourneerd. Bij het tjdeelijk uitvaelelen van de stroom is de organisate niet
verantwoordeelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.

Afval en schade aan de locatie
De standhouder dient de kraam en/of standpelaats schoon, netjes en heeel achter te elaten na gebruik. 
nfhankeelijk van de elocate bieden wij de mogeelijkheid om het afvael af te voeren, anders dient de 
standhouder dit  eelf te doen. Het is niet toegestaan om  onder overeleg spijkers, haringen e.d. in de 
grond, achterwand of kraam te selaan. Boetes voor het niet naeleven hiervan kunnen aan de 
standhouder worden doorberekend.

Aansprakelijkheid
De organisate en elocate  ijn niet aansprakeelijk voor schade aan en/of diefstael van uw waren, 
materiaelen en persoonelijke eigendommen. U dient hiervoor  eelf een ver ekering af te seluiten. De 
organisate is niet aansprakeelijk voor inkomstenderving door het annueleren of eerder beëindigen van 
de markt vanwege selecht weer, een elage be oekersopkomst of een 'selechte' standpelaats. 
Desaelnietemin  uelelen  oweel organisate aels elocate er aeleles aan doen om het evenement succesvoel te 
maken en naar tevredenheid van aelele betrokken partjen.
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