Deelnamevoorwaarden _

Stichting Didam op Stelten

Kosten
Kraam 4 meter:
€ 40,00 (incl. BTW)
Ruimte voor eigen kraam/kar: € 40,00 (incl. BTW) per 4 meter
Stroomvoorziening:
230V: € 15,00 (excl. BTW)
400V: € 27,50 (excl. BTW)
Tijden
De sfeermarkt start om 12.00 uur. Uw standplaats is in principe vanaf 08.00 uur beschikbaar en moet
uiterlijk om 11.30 ingericht zijn. U kunt deze standplaats tot 10.00 uur met uw auto bereiken. Om
10.00 uur moeten alle auto’s het centrum verlaten. Auto’s mogen niet bij de kraam blijven staan. Een
parkeerlocatie wordt aangegeven. De sfeermarkt eindigt om 17.00 uur. Uw standplaats mag voor die
tijd niet geruimd worden. Vanaf 17.00 uur is uw standplaats weer bereikbaar voor uw auto.
Betaling
U ontvangt zo snel mogelijk na uw reservering een factuur per e-mail. Uw inschrijving is pas na
ontvangst van uw betaling definitief. Facturen dienen uiterlijk 1 augustus voldaan te zijn. Er wordt na
1 augustus geen restitutie verleend bij annulering of absentie tijdens het evenement. Door de
organistatie gratis ter beschikking gestelde kramen welke niet worden gebruikt op de dag van het
evenement worden na het evenement alsnog in rekening gebracht.
Beoordeling aanvraag
Didam op Stelten is een sfeermarkt en geen braderie. Met dit uitgangspunt beoordelen wij
uw aanvraag. Als uw aanvraag niet gehonoreerd kan worden, ontvangt u hierover per e-mail bericht.
Horeca
Verkoop van eten en drinken is niet toegestaan. Uitzondering hierop vormen de deelnemers waarmee
de organisatie exclusieve afspraken heeft gemaakt.
Levende have
Is welkom maar uitsluitend in overleg met de organisatie.
Aansprakelijkheid
Deelnemer verklaart geheel voor eigen risico deel te nemen aan de sfeermarkt tijdens Didam op
Stelten. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan door of met
deelnemers en/of hun voertuigen.
Faciliteiten
Indien gewenst kan voor stroom (230V / 400V) gezorgd worden. Meldt dit vooraf aan de organisatie.
U dient zelf zorg te dragen voor aansluitmateriaal.
Locatie
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging met de u toegewezen locatie. De
standplaats die u is toegewezen is bindend en de organisatie deelt de plaatsen naar goeddunken in,
uiteraard rekening houdend met branches. U dient zich te houden aan de u toegewezen ruimte.
Branche
U verplicht zich te komen met de branche waarvoor u hebt ingeschreven.
Brandveiligheid
U dient i.v.m. de brandweervoorschriften met uw uitstalling van waren rekening te houden met een
doorrijbreedte van tenminste 3,5 meter. Indien u bij uw presentatie gebruik maakt van vuur, dan
dient u er zelf voor te zorgen dat op uw standplaats een brandblusser aanwezig is.
Na afloop
Na afloop van de sfeermarkt dient u uw standplaats en/of marktkraam en de directe omgeving
daarvan schoon achter te laten. Afval dient u zelf mee te nemen.

De organisatie is bevoegd maatregelen te nemen die in het belang zijn voor een goed
verloop van de sfeermarkt. Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde voorwaarden,
heeft de organisatie het recht u van deelname uit te sluiten zonder restitutie van reeds
betaalde gelden.

