Algemene Voorwaarden van Het Marktgilde d.d. februari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 60082658
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door Het
Marktgilde. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een deelnemer en/of andere partij
waar Het Marktgilde een overeenkomst mee sluit wordt expliciet van de hand gewezen.
Aanmelding en Voorwaarden
1. Deelname aan markten en evenementen georganiseerd door Het Marktgilde is onder meer
mogelijk aan de hand van een uitnodiging van Het Marktgilde.
2. Het Marktgilde heeft het recht deelnemers te selecteren en te weigeren om een divers aanbod
voor markten en evenementen te creëren.
3. Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan
andere partijen.
4. Het is niet mogelijk een kraamplaats te delen of te ruilen zonder toestemming van Het
Marktgilde.
5. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA-verzekering en zijn gehouden om Het
Marktgilde een bewijsstuk van deze verzekering te verstrekken. Deelname zonder WAverzekering is niet toegestaan.
6. Deelnemers dienen ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en dienen het KvK
nummer door te geven aan Het Marktgilde. Deelname zonder KvK-inschrijving is niet
toegestaan.
7. Het Marktgilde kan deelnemers vragen om een kopie van de vergunning die deelnemers
nodig hebben voor uitvoering van bepaalde activiteiten, waaronder het verkopen van alcohol
of van etenswaren.
Kramen
8. De afmeting van een (hele) kraam is 4 x 1,20 meter. De lengte van een grondplaats is circa 4
meter.
9. Het Marktgilde werkt met toegewezen plaatsen.
10. Deelnemers mogen hun kraam en/of grondplaats niet uitbreiden
Betaling
11. De betaling dient bancair te worden voldaan op het door Het Marktgilde opgegeven
rekeningnummer.
12. De betaling inclusief verstrekking van de gegevens genoemd onder punten 5 en 6 maakt de
inschrijving definitief en geeft dan pas recht op een plaats.
13. Indien de betaling niet is ontvangen binnen de gestelde betalingstermijn, vervalt mogelijkheid
tot deelname.
Annulering
14. Annuleren dient schriftelijk of per e-mail en onder vermelding van factuurnummer en
banknummer te gebeuren.
15. Bij annulering tot 3 weken voor de markt- of evenementendatum wordt het gehele bedrag
teruggeboekt.
16. Bij annulering binnen 3 weken voor de marktdatum wordt geen restitutie verleend.
17. Mocht door omstandigheden buiten schuld van Het Marktgilde de markt of het evenement niet
doorgaan, dan volgt er geen restitutie.
Stroom
18. Deelnemers die zelf stroom nodig hebben zijn zelf verantwoordelijk voor een haspel en
geschikte stekkers en dienen dit tevoren aan te melden.
19. Stroom zal alleen beschikbaar zijn na betaling van de meerprijs hiervoor, welke betaling
tegelijkertijd met de betaling voor de kraamhuur dient te worden gedaan..
Opbouw markt
20. Deelnemers dienen zich te houden aan de opbouw-afbouw shift. Deze wordt uiterlijk 5 dagen
voor de markt of het evenement toegestuurd.

Tijdens markt en/of evenement
21. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In geval etenswaren
worden aangeboden, worden deelnemers geacht te voldoen aan alle daarbij behorende wet
en regelgeving waaronder voorschriften van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
22. In het geval van een biologische markt is de deelnemer gehouden er zorg voor te dragen dat
zijn waren daadwerkelijk biologisch zijn.
23. Bakken en braden en/of verkoop van alcohol is niet toegestaan zonder de benodigde
vergunningen.
24. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Het Marktgilde voor afloop een markt of
evenement de kraam en/of grondplaats te ontruimen.
25. Muziek vanuit eigen kraam en/of grondplaats of voertuig is niet toegestaan tenzij anders
afgesproken met Het Marktgilde. Meenemen/draaien van eigen muziek is niet toegestaan, ook
niet bij de opbouw en na afloop.
26. Indien een deelnemer hinder of last veroorzaakt/oplevert kan deze door Het Marktgilde direct
en voor de toekomst worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
Aansprakelijkheid en schade
27. Iedere aansprakelijkheid van Het Marktgilde is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de
deelnemer heeft betaald voor deelname aan een markt en/of evenement.
28. Alle uit hinder en/of uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen volledig voor
rekening van de deelnemer.
29. Schade aan een kraam komt voor rekening van de deelnemer.
Na afloop
30. Alle afval dient door de deelnemer meegenomen te worden.
31. Eventuele schoonmaakkosten kunnen achteraf in rekening worden gebracht.
32. Uiterlijk een uur na afloop dient de kraam en/of grondplaats leeg te zijn.

