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Reservering
Standhouders kunnen een stand reserveren via de website van het evenement. De reservering is pas 
definitief na een schriftelijke bevestiging van de organisatie. Aanmelding geschiedt op volgorde van 
inschrijving. De organisatie behoudt zich het recht om -ter bewaking van het concept van de Flower 
Power Markt of de concurrentiepositie van reeds bevestigde deelnemers- standhouders zonder 
opgaaf van reden te weigeren. 

Betaling deelnamefactuur
Na goedkeuring van je inschrijving ontvang je een factuur ter bevestiging van je deelname. De betaling
hiervan dient binnen 14 dagen ontvangen te zijn. Is dit niet het geval, dan kan de organisatie beslissen 
de reservering te annuleren. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor het evenement, dient de betaling 
echter voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan.

Annulering door standhouder
Indien je deelname is bevestigd door het toesturen van een factuur en je wilt annuleren, dan zijn wij 
helaas genoodzaakt € 20,- exclusief btw aan annuleringskosten/administratiekosten in rekening te 
brengen plus de gekozen promotionele opties. 

Binnen 1 maand voor aanvang van het evenement is het niet meer mogelijk om de deelname te 
annuleren of geld terug te krijgen i.v.m. de dan al gemaakte kosten. 

Annulering door organisatie
De organisatie behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden het gehele evenement te 
annuleren, zelfs op zeer korte termijn. Bij algehele afgelasting wegens overmacht, weersomstandig-
heden of redenen gerelateerd aan COVID-maatregelen vóór aanvang van het evenement, blijft 30% 
van het factuurbedrag verschuldigd. 

Wanneer de organisatie de markt eerder beëindigt wegens overmacht of weersomstandigheden blijft 
het gehele factuurbedrag verschuldigd. 

Praktische informatie en toewijzing stands
Informatie over de locatie, (inrichting van) de kramen etc. is te vinden op de website van Flower 
Power Markt. De organisatie wijst naar eigen inzicht de kramen toe aan de verschillende 
standhouders, waarbij gelet wordt op goede spreiding en opstelling van de aangeboden producten en 



het assortiment. Dit wordt enkele dagen voor de markt toegestuurd. Hierbij wordt rekening gehouden
met wensen en voorkeuren van standhouders, maar kunnen niet vooraf worden gegarandeerd 
worden ingewilligd. Het is niet toegestaan om met een andere standhouder van kraam te ruilen of een
stand te verplaatsen.

Horecavoorwaarden
Alle kramen die etenswaren of dranken verkopen dienen op de hoogte te zijn van de wettelijke 
voorschriften omtrent sociale hygiëne en dienen in het bezit te zijn van de wettelijk verplichte 
papieren. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken (verpakt of voor directe consumptie) te
verkopen zonder overleg met de organisatie en hiervoor dient tijdig een ontheffing aangevraagd te 
worden bij de desbetreffende gemeente.

Stand delen
Het delen van een stand is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie. De 
aanmelding, correspondentie en facturering geschiedt alleen met de hoofdhuurder.

Parkeren
De parkeer- en aanrijdmogelijkheden zijn per locatie verschillend. De organisatie probeert hier zo goed
mogelijk over te informeren, maar is niet aansprakelijk voor gemaakte parkeerkosten en/of eventuele 
boetes.

Elektriciteit
Bij aanmelding dient op te worden gegeven welke apparaten de standhouder wil aansluiten en hoe 
groot het verbruik van de elektriciteit is. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor het 
meebrengen van haspels e.d., een elektriciteitspunt bevindt zich op max. 20 meter van de stand. De 
standhouder is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de eigen apparatuur. Wanneer deze 
schade aanbrengt aan (gehuurde) materialen van de organisatie, kunnen deze kosten worden 
verhaald. Indien er toch geen gebruik gemaakt wordt van de stroom op de dag zelf, worden betaalde 
kosten hiervoor niet geretourneerd. Bij het tijdelijk uitvallen van de stroom is de organisatie niet
verantwoordelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.

Afval en schade aan de locatie
De standhouder dient de kraam en/of standplaats schoon, netjes en heel achter te laten na gebruik. 
Afhankelijk van de locatie bieden wij de mogelijkheid om het afval af te voeren, anders dient de 
standhouder dit zelf te doen. Het is niet toegestaan om zonder overleg spijkers, haringen e.d. in de 
grond, achterwand of kraam te slaan. Boetes voor het niet naleven hiervan kunnen aan de 
standhouder worden doorberekend.



Aansprakelijkheid
De organisatie en locatie zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van uw waren, 
materialen en persoonlijke eigendommen. U dient hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. De 
organisatie is niet aansprakelijk voor inkomstenderving door het annuleren of eerder beëindigen van 
de markt vanwege slecht weer, een lage bezoekersopkomst of een 'slechte' standplaats. 
Desalniettemin zullen zowel organisatie als locatie er alles aan doen om het evenement succesvol te 
maken en naar tevredenheid van alle betrokken partijen.


