Deelnamevoorwaarden
verenigingen en organisaties

voor de “39e Houtse Jaarmarkt” op 30 mei 2019 te Den Hout
1. De Stichting Dorpsfeest Den Hout, als organisator van de Houtse Jaarmarkt, aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan de jaarmarkt.
De deelnemer vrijwaart de Stichting Dorpsfeest Den Hout als organisator van de Houtse Jaarmarkt of zijn
rechtverkrijgenden tegen elke schade en aansprakelijkheid en doet afstand van zijn rechten voor zijn
rechtverkrijgenden voortvloeiende uit de artikelen 1401 t/m 1407 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De deelnemer zorgt voor de ingevolge de Auteurswet 1912 vereiste toestemming tot het gebruik van
BUMA’s wereldrepertoire en vrijwaart de Stichting Dorpsfeest Den Hout voor alle gevolgen welke kunnen
uitvloeien uit het niet aanwezig zijn van BUMA’s toestemming.
3. Het inschrijfbedrag (inclusief kraamhuur) bedraagt € 35,-- (excl. BTW) per kraam of een open
plaats van 5 meter.
4. De stichting stelt marktkramen ter beschikking van de deelnemer. Deze zijn standaard voorzien van 3
balken, 2 planken en ijzerwerk. Er wordt geen zeil geplaatst op de kraam. Tegen betaling van een borgsom
van € 50,-- per stuk kunnen dekzeilen geleend worden. Bij inlevering van het zeil en het overleggen van
de ontvangen kwitantie ontvangt de deelnemer na de markt deze borgsom retour.
5. De activiteiten van de vereniging mogen geen overlast bezorgen aan andere deelnemers (geluid!).
6. Het is geen enkele vereniging of organisatie toegestaan etenswaren, alcoholische dranken,
frisdranken of warme dranken te verkopen!
7. Inschrijvingen dienen uiterlijk 15 maart 2019 door de Stichting Dorpsfeest Den Hout ontvangen te zijn.
8. De deelnemer verplicht zich na ontvangst van de gunning, de nota binnen de gestelde termijn te voldoen.
Het volledige bedrag dient te allen tijde voldaan te zijn voor 5 mei 2019. Betaling op de markt is NIET
mogelijk. Geen betaling = geen deelname.
9. De deelnemer dient zich tussen 6.00 uur en uiterlijk 9.00 uur op de marktdag te melden bij de
marktmeester in de informatietent t.o. de kerk op de Houtse Heuvel.
De deelnemer zal, zonder dringende reden, de markt niet vóór 17.00 uur verlaten.
Om 09:00 uur worden de kassa's in gebruik genomen. Uw medewerkers dienen dus voor die tijd
op de markt te zijn. Daarna wordt entree geheven, ook van medewerkers.
10. Indien de deelnemer elektriciteit nodig heeft, dient hij/zij dit duidelijk aan te geven op het inschrijfformulier
met opgave van benodigd vermogen. Op de marktdag dient hij/zij voor een deugdelijke verlengkabel te
zorgen van tenminste 50 meter. Indien men gebruik maakt van krachtstroom is een CE-form stekker
verplicht.
Gebruikers van elektriciteit, die bij inschrijving niet kenbaar gemaakt hebben van deze (gratis)
mogelijkheid gebruik te willen maken, zullen door de Stichting worden afgekoppeld om eventuele
storingen te voorkomen.
11.Na afloop van de markt dienen de deelnemers hun standplaats opgeruimd achter te laten. Kosten die de
Stichting moet maken om afval te verwijderen zullen worden doorbelast aan de betreffende deelnemer.
12.In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting Dorpsfeest Den Hout.
Den Hout, december 2018
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