REGLEMENT EN VOORWAARDEN

JAARMARKT
“OP D’N DELKANT”
1.

Op het inschrijfformulier dient duidelijk aangegeven te worden of men een
staanplaats met kraam wenst, een staanplaats z.g. grondplaats, of een staanplaats
voor een verkoopwagen.
Bij een verkoopwagen dienen de afmetingen duidelijk vermeld te worden.

2.

Er dient duidelijk omschreven te worden welke koopwaar er aangeboden wordt.
Van deze opgave mag tijdens de markt niet afgeweken te worden.
Wij bieden geen branchebescherming.

3.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal tijdens de jaarmarkt.
Er is geen recht op restitutie wanneer de markt om wat voor reden dan ook geen doorgang kan
vinden of eerder moet sluiten.

4.

Aan de indeling van de markt wordt veel zorg besteed. Er moet met vele wensen en
factoren rekening gehouden worden. Er is daarom geen discussie mogelijk over de
staanplaats en / of indeling.Ten alle tijden aanwijzingen van de marktleiding opvolgen.

5.

De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De deelnemers dienen
uiterlijk om 10.00 uur aanwezig te zijn. Vanaf 08.00 uur kunnen zij zich melden bij de INFOpost,Kerkstraat. De melding dient te geschieden met de naam waarmee is ingeschreven.

6.

Vanaf 10.00 uur mogen er geen aanhangers, auto’s of andere hinderlijke obstakels
meer op het terrein aanwezig zijn.

7.

Deelnemers dienen zodanig hun verkoopwaar te presenteren dat de rijweg vrij blijft ten tijde
van calamiteiten. Overleg bij twijfel altijd met iemand van de marktleiding.

8.

Elke deelnemer verplicht zich om tot het einde van de markt te blijven, vroeger
inpakken is niet toegestaan, mits in opdracht van de marktleiding.

9.

Iedere deelnemer dient zijn / haar staanplaats schoon achter te laten, hiervoor worden
vuilniszakken ter beschikking gesteld. Dus afval zelf meenemen !!!

10.

Overmatig geluid is niet toegestaan.

11.

Door inschrijving op onze markt stemt de deelnemer in met dit reglement en
voorwaarden.

12.

Wij werken met evenementenkramen,voorzien van een dekzeil.
Indien nodig dient u zelf zorg te dragen voor aankleding,extra zeilen,etc.
Hebt u extra latten nodig graag vermelden bij opmerkingen op het inschrijfformulier.

13.

De jaarmarkt wordt georganiseerd door en voor de Koninklijke Harmonie “Semper
Crescendo”.Wij vragen de bezoeker een kleine bijdrage om de markt te bezoeken, deze
bijdrage komt geheel ten goede aan de harmonie.

