Algemene voorwaarden Fokkerhaven Festival 2019
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten
overeenkomsten met deelnemers van het Fokkerhaven Festival op 29
september 2019. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend
bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.
Reservering
● Reserveringen voor een marktkraam kunnen per mail worden
ingediend via info@fokkerhavenfestival.nl
● De betaling voor een plek op het evenement dient 7 werkdagen
voorafgaand aan het Fokkerhaven Festival te worden voldaan.
Annulering
● Annuleren kan alleen schriftelijk en kan tot 7 werkdagen voor
aanvang van het Fokkerhaven Festival.
● Bij een annulering later dan 10 werkdagen (ma t/m vrij) voor
aanvang van het Fokkerhaven Festival wordt het volledige
reserveringsbedrag ingehouden.
● De organisatie is niet verplicht om het reserveringsbedrag te
retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks
redelijkerwijs verwacht kan worden.
Standplaats
● Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie
de kraam uit te breiden.
● Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen of te
verhuren aan andere partijen.
● De deelnemer houdt zich aan de opbouw- en afbouwtijden die
worden gecommuniceerd door de organisatie.
● Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te lossen en te laden.
Lossen kan uiterlijk tot 1,5 uur voor aanvang van het evenement en
inladen kan na afloop van het evenement.

● De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele
gemeentelijke belastingen (lees: boetes voor foutief parkeren, e.d.).
● Indien een deelnemer niet op de afgesproken tijd verschijnt dan is
eventueel verlate deelname uitsluitend mogelijk na overleg met de
organisatie.
● Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor het einde van
het event de kraam / stand plek te ontruimen.
● Er mag geen schade worden toegebracht aan de omgeving, d.w.z.
het terrein, de kramen, de gebouwen en de groenvoorzieningen, in
de breedste zin van het woord ‘omgeving’.
● De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van
kwaliteit. IN het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de
etenswaar voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne
van levensmiddelen.
● Verkoop van drank (met / zonder alcohol) is niet toegestaan, tenzij
hierover afspraken zijn gemaakt met de organisatie.
Elektriciteit
● Deelnemers die op de dag van het evenement wijzigingen willen
aanbrengen in de elektriciteitsvoorziening (lees: verplaatsen
elektriciteitspunten, -kabels, etc.) bespreken dit vóór handelen, met
de organisatie.
● Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan
worden op de dag van het evenement, dan stelt de organisatie zich
niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.
Overig
● Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat dit
ten koste gaat van een goede uitvoering van het evenement, dan
kan de deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering
van het betaalde bedrag voor de stand plek.
● De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal,
verlies of schade.
● Deelname aan het Fokkerhaven Festival is geheel op eigen risico.
● De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of letsel van
deelnemers.
● De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in
geval van slecht weer.
● De organisatie is verantwoordelijk voor relevante vergunningen.
● De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met een
plank en een dak en/of vrije ruimte. De afmetingen worden van
tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie
behoudt zich het recht voor de afmetingen per evenement te
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wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is
gegeven.
Bij algehele afgelasting vooraf van de markt wegens onvoorziene
omstandigheden en/of weeromstandigheden ontvangt de
deelnemer geen restitutie van het inschrijfgeld.
Tot drie weken voor het evenement behoudt de organisatie het
recht om te besluiten het evenement te annuleren, zonder opgaaf
van reden. In een dergelijk geval wordt het inschrijfgeld
terugbetaald aan de deelnemer.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
inkomstenderving door slechte weersomstandigheden,
annuleringen of afgelastingen van hogerhand.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel
van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare
opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door
deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech,
weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke
overmachtssituatie dan ook.
De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden
van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken
derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en
die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer
geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen
worden toegerekend.
Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

