	
  

Inschrijfformulier standhouders
Ondergetekende verklaart deel te nemen aan ‘’De Kerstmarkt 2013’’ en kennis te hebben
genomen van het bijgaande deelnamereglement.
Exposantengegevens
Bedrijfsnaam:
Vestigingsadres:
Postcode:
Plaats:

Factuuradres:
Postcode:
Plaats:

Contactpersoon Dhr/Mevr:
Telefoon:
Email:
Website:
Producten:
Uw firmanaam zoals u vermeld wil worden in de communicatie op de website en plattegrond:
BTWnummer:
	
  
Gegevens standverantwoordelijke (naar deze persoon wordt alle praktische informatie
doorgestuurd)
Naam:
Functie:
Optredend namens de firma:
Mobielnummer:
Persoonlijk emailadres:
(Indien u nadien de facturatie laat veranderen, zal € 50 administratiekosten aangerekend
worden).
Onderstaand kunt u aankruisen wat u wenst te huren
Marktkraam 4 x 1 meter:
Vierkante meter prijs:
4x4 pagode
5x5 pagode
Extra	
  faciliteiten	
  &	
  huurartikelen:	
  	
  
Elektriciteitsaansluiting 220 volt, voor 1 dag:
Ontbijt:
Lunch:
Diner:
Alle extra verleende services worden apart in rekening gebracht.

€ 75,€ 17,50
€ 250,€ 250,-

€ 20,€ 10,€ 12,50
€ 15,-

De prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
Op de volgende pagina vindt u het deelnamereglement van De Kerstmarkt. Onderaan het

	
  

	
  
bestand kunt u het inschrijfformulier/ deelnamereglement tekenen.

Deelname reglement
De bepalingen voor deelname aan de ‘’De Kerstmarkt 2013’’ staan vastgelegd in
onderstaand deelnamereglement.
Organisatie
De Kerstmarkt wordt georganiseerd door evenementenorganisatie Nieuw Achterhoek
in samenwerking met de DRU. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de organisatie. De instructies, voorschriften en aanwijzingen van de
organisatie dienen onverkort en stipt te worden nageleefd. De handhaving van de
orde is voorbehouden aan de organisatie. De organisatie is niet verantwoordelijk
voor schade in welke vorm dan ook. De organisatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld in geval van diefstal. Bij diefstal wordt de politie ingeschakeld.
De deelnemer
De deelnemer is degene die van de organisatie een bevestiging betreffende
deelname en gereserveerde plaats heeft ontvangen.
Plaats en tijdstip
Zondag 15 december: 10:00-18:00 uur. De organisatie behoudt zich het recht voor
om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigingen zonder dat de deelnemer
recht heeft op schade vergoeding. De overeenkomst van huur en verhuur blijft van
kracht. De eventuele wijzigingen zullen schriftelijk aan de deelnemer worden
doorgegeven. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor opbouw, afbouw, dan/wel
inrichting binnen de daarvoor gestelde tijden en voorwaarden.
Algemene voorwaarden
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing
op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘’De Kerstmarkt’’ met
betrekking tot de deelname aan en organisatie van events.
Inschrijving
Degene die het inschrijfformulier ondertekent, wordt geacht hier namens het
deelnemende bedrijf volledig bevoegd voor te zijn. De organisatie behoudt zich het
recht voor een inschrijving te weigeren. De organisatie heeft de bevoegdheid de haar
ter beschikking staande standruimte aan deelnemers toe te wijzen. Met de wensen
van de deelnemers wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden. De organisatie
behoudt zich het recht voor om in uitzonderingsgevallen voor aanvang van de
daadwerkelijke inrichting van ‘’De Kerstmarkt’’ de aan de deelnemer toegewezen
stand te wijzigen zonder dat laatstgenoemde op enige wijze recht kan doen gelden
op schadevergoeding. De overeenkomst van huur en verhuur blijft dan van kracht.

	
  

	
  
Annulering door organisatie
Het is de organisatie voorbehouden om zonder opgaaf van redenen te besluiten de
Winterfair geen doorgang te laten vinden. De overeenkomst van huur en verhuur
wordt dan als vervallen beschouwd en reeds verrichte betalingen worden
gerestitueerd. De deelnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of
vergoeding van de gemaakte kosten. Alleen gewichtige omstandigheden geven de
organisatie het recht ‘’De Kerstmarkt’’ geen doorgang te laten vinden.
Annulering door de deelnemer
Indien de deelnemer de overeenkomst wenst te annuleren dient dit schriftelijk per
aangetekend schrijven plaats te vinden en is de organisatie gemachtigd zonder
verdere ingebrekestelling hem een vergoeding in rekening te brengen volgens
onderstaande percentages van het totaal overeengekomen stand huurbedrag: - 50%
van de stand huur bij annulering in de laatste maand voor de datum van de markt.
Alle bedragen worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.
Risico en aansprakelijkheid
Deelname aan ‘’De Kerstmarkt’ is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De
deelnemer vrijwaart de organisatie tegenover iedere derde voor aanspraken op
vergoeding van schade geleden ten gevolge van zijn deelname. De organisatie stelt
zich niet verantwoordelijk voor vermissing van en schade aan goederen. De
deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een juiste aansprakelijkheids- verzekering
voor aansprakelijkheid van derden en een verzekering tegen diefstal, brand en
andere schade aan de geëxposeerde artikelen of andere eigendommen van de
deelnemer tijdens de opbouw, de fairdagen en de afbouwperiode. De organisatie
zorgt buiten de openingstijden voor bewaking zonder dat zij enige aansprakelijkheid
voor diefstal, vernielingen of anderszins op zich neemt.
Opvolgen voorschriften
De deelnemer is – ten aanzien van de kraam/pagode en het betreden van het
terrein- verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens de organisatie,
brandweer, beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven van orde
en veiligheid, op te volgen.
Aanbod
Op de Kerstmarkt kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld
die naar het inzicht van de organisatie in overeenstemming zijn met het concept van
‘’De Kerstmarkt’’.
Opbouw/Afbouw
Informatie betreffende de aanrijroutes en de plattegrond wordt minimaal 10 dagen
voorafgaand aan de markt verspreid onder de deelnemers. Het is niet toegestaan om
vóór de eindtijd van de fair te beginnen met de ontruiming van kraam of pagode.

	
  

	
  
Het is de deelnemer niet toegestaan
Reclamemateriaal aan te bieden buiten de door de deelnemer gehuurde
standruimte. - Zonder toestemming van de organisatie gebruik te maken van
geluidsversterkende apparatuur. In algemene zin hinder te veroorzaken voor andere
deelnemers of bezoekers. - De organisatie kan besluiten tot verwijdering van de
deelnemer zonder enige aanspraak op schadevergoeding. - Bij niet opvolgen van
deze voorschriften en aanwijzingen kunnen op kosten van de deelnemer de
noodzakelijk geachte voorzieningen worden getroffen. - De deelnemer is
verantwoordelijk voor de afvoer van afvalstoffen. De deelnemer is verplicht de door
hem gehuurde ruimte in de oorspronkelijke staat achter te laten. NB: de ruimte dient
geheel schoon opgeleverd te worden, hetgeen inhoudt dat afval geheel verwijderd
dient te zijn. Bij in gebreke blijven zal dit op kosten van de deelnemer worden
schoongemaakt. Indien de gehuurde ruimte niet tijdig is ontruimd, is de organisatie
gerechtigd in of bij de ruimten aanwezige materialen, goederen of emballage van de
deelnemer te doen verwijderen en op kosten van de deelnemer op te slaan.
Brandweervoorschriften
Alle brandbare materialen dienen brandvertragend te zijn geïmpregneerd. 2. Het is
niet toegestaan om gasflessen in een pagode te plaatsen. 3. Open vuur, zoals
kaarsen, is zonder toezicht niet toegestaan. 4. Er mag geen stro of zeer brandbaar
materiaal als bodemmateriaal in een pagode worden geplaatst. 5. De exposant dient
op eigen veiligheid te letten i.v.m. vluchtwegen.
Stand presentaties, met name van machines en bewegende/hangende attributen,
dienen altijd veilig voor het publiek en de omgeving te worden opgesteld. 7. Er
mogen geen veranderingen dan wel aanpassingen worden gedaan aan de reeds
aangelegde bekabelingen/bedradingen.
De ruimte achter de kramen en tenten mag niet gebruikt worden voor opslag en
afval.
Algemene voorwaarden
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing
op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘’De Kerstmarkt’’ met
betrekking tot de deelname aan en organisatie van events.
Tot stand komen van de overeenkomst met exposant
Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verbindt de kandidaat-exposant
zich op definitieve wijze en heeft daarmee tevens akkoord gegeven voor deze
Algemene Voorwaarden.
De overeenkomst tussen de Kerstmarkt en de exposant komt tot stand wanneer de
Kerstmarkt een aanvaardingsbrief stuurt naar de exposant, waarin het toegekende
standplaatsnummer en eventuele bijzondere bepalingen of afwijkingen worden
vermeld. De datum van de aanvaardingsbrief geldt als datum van de totstandkoming
van de overeenkomst. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

	
  

	
  
Annulering door exposant of sponsor
Annulering door de exposant of sponsor dient per aangetekend schrijven ter kennis
te worden gebracht aan ‘De Kerstmarkt’’. In dit geval is de exposant of sponsor
annuleringskosten verschuldigd aan de Kerstmarkt.
Bij annulering door exposant na november 2013 bedragen de kosten 50 procent van
de totaalkosten.
Bij annulering door exposant in december 2013 brengt de Lentefair 100 procent van
de totale kosten in rekening.
Aansprakelijkheid exposant
De kerstmarkt is niet aansprakelijk voor schade geleden door exposant, diens
personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of
welke andere oorzaak dan ook, indien deze schade aan derden kan worden
toegerekend.
Exposant vrijwaart ‘De Kerstmarkt’’ tegen iedere aanspraak van derden, wegen
schade, veroorzaakt door exposant zelf, diens personeel of diens bezoekers.
De organisatie of accommodatieverschaffer zijn niet aansprakelijk voor vermissing
van goederen van exposant of van goederen die namens exposant door derden zijn
geleverd of vooruitgestuurd.

	
  

	
  
Wijziging of annulering event
Indien bijzondere omstandigheden naar het oordeel van de organisatie het besluit
rechtvaardigen de voor de bepaalde events vastgestelde beursvloer, data of locaties
te wijzigen, dan wel het betreffende event geen doorgang te doen vinden, kan ‘De
Kerstmarkt’ een dergelijk besluit nemen.
Onder zulke bijzondere omstandigheden zijn in ieder geval begrepen:
•
•
•
•

onvoldoende belangstelling;
onvoldoende representatief aanbod;
onderlinge onenigheid in de betreffende branche;
al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van de
Winterfair het welslagen van het event in gevaar kunnen brengen.

Wanneer De Kerstmarkt als hiervoor bepaald besluit de voor bepaalde events
vastgestelde beursvloer of data te wijzigen, dan wel de events geen doorgang te
laten vinden, kunnen exposant en opdrachtgever jegens de Kerstmarkt in geen geval
enig recht op schadevergoeding doen gelden.
In geval van annulering zal ‘’De Kerstmarkt’’ het reeds overgemaakte bedrag
terugstorten.

Handtekening deelnemer:
Datum:
	
  
	
  

	
  

