oldtimer axel
MARKTREGLEMENT VOOR DE KRAMENMARKT TIJDENS HET OLDTIMER FESTIVAL AXEL 2022
Reglement OTA-kramenmarkt 2022.01, laatste wijziging 19-01-2022
1. Vergunnningen worden alleen op naam verstrekt, onderverhuur aan derden is niet toegestaan
2. De factuurbetaling dient uiterlijk 28 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn. Deze datum wordt weergegeven op de factuur.
Men is pas ingeschreven na betaling en volledige invulling van het aanmeld formulier op de website. Indien het terrein
inmiddels is volgeboekt dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld;
3. Annuleringen dienen uiterlijk 1 week voorafgaande aan de markt bij ons binnen te zijn. Het inschrijfgeld wordt dan op uw
rekening teruggestort. Na dit tijdstip wordt bij annulering geen restitutie meer verleend;
4. Vergunning is niet overdraagbaar, vergunninghouder is tevens uitbater;
5. Er kan niet afgeweken worden van de opgegeven handels activiteit;
6. Door de organisatie wordt rekening gehouden met opgegeven voorkeurs plaatsen, echter hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend;
7. Het verkopen van wapens, porno, alcoholische dranken en verkoop namens anderen is niet toegestaan mits toestemming
hiervoor verkregen van organisatie OTA;
8. De standhouder dient zich op verzoek van de marktorganisatie of van overheidswege te legitimeren door middel van geldig
paspoort of identiteitsbewijs;
9. Alle risico’s verbonden aan het gebruik van een standplaats, gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken daaronder
begrepen, en de daar aan verbonden exploitatie zijn voor rekening van de standhouder. De marktorganisatie is niet
aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook ontstaan, aan goederen en/of personen die zich op de standplaatsen of
daarbuiten bevinden, door welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan. Brand, diefstal en waterschade daaronder begrepen.
Schade door toedoen van de standhouder toegebracht aan derden, zullen op hem worden verhaald;
10. Indien een standhouder de standplaats niet voor 09.30 uur heeft opgebouwd, vervalt het recht van de standhouder de
standplaats deze dag te gebruiken, en staat het de marktorganisatie vrij de desbetreffende standplaats aan een derde ter
beschikking te stellen, zonder dat de standhouder recht heeft op restitutie van het betaalde marktgeld;
11. Voorschriften van brandweer, politie, overheidswege en marktorganisatie dienen stipt te worden opgevolgd, binnen de
toegestane ruimte blijven met goederen, looppaden vrijhouden;
12. Standhouders die elektra behoeven dienen dit aan te geven tijdens het inschrijven. De kosten hiervoor zullen meegerekend
worden en verschijnen op de factuur;
13. Iedere standhouder is verplicht zijn standplaats na afloop schoon op te leveren. Voor het achterlaten van dozen, zwerfvuil
etc. zal een boete van 75 EURO worden opgelegd, welke middels mail of post samen met een foto van de locatie aan de
betreffende standhouder verstuurd zal worden;
14. Standhouders die zich niet houden aan bovengenoemde bepalingen worden door de organisatie van het festival verwijderd.
Bij verwijdering verliezen zij het recht van verdere deelname en kunnen zij geen aanspraak maken op het door hen betaalde
inschrijfgeld;
15. Op de dag zelf vindt u op de markt uw standhouders naam en kraam nummer. Vanaf 07.00 uur is de organisatie aanwezig
om de aan u toegewezen plaats(en) aan te wijzen. Op de dag zelf kan deze locatie door omstandigheden wijzigen;
16. Het opruimen van de standplaats mag pas geschieden na 16.00u. Het terrein voor deze aangegeven tijd verlaten is niet
toegestaan in verband met veiligheid van de bezoekers.
17. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of uit te sluiten;
18. Van toepassing is altijd het vigerend marktreglement

