
Algemene voorwaarden deelname Meidenmarkt 

 

1. Door  de deelname aan de markt of het verzenden van ons inschrijfformulier verklaart u 

akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. 

 

2. Voorwaarden: Zowel particuliere als ook professionele handelaren mogen hun waren op de 

markt aanbieden zolang de artikelen in overeenstemming zijn met het aangebodene 

assortiment. Het verkopen van nieuwe waren is alleen in overleg met de organisatie mogelijk. 

Zelfgemaakte artikelen zijn toegelaten zolang ze in overeenstemming zijn met het 

aangebodene assortiment. 

                                                                              

3. Deelname aan de markt, zowel bezoekers als verkopers, is uitsluitend mogelijk tegen betaling. 

 

4. Aanmelden. Aanmelden is uitsluitend persoonlijk, telefonisch, per E-mail of door 

aanmelden op de web-site www.meidenmarkt...mogelijk. 

         

5. Annuleren: Annuleren is alleen mogelijk als deze 9 dagen voor aanvang van het evenement 

wordt ingediend. Voor reeds betaalde standkosten ontvangt u een tegoed voor een volgende 

markt. Terugbetaling is niet mogelijk. Verder moet u er rekening mee houden dat ons kantoor 

vrijdags na 14.00 niet meer telefonisch bereikbaar is. Annuleren is dan niet meer mogelijk. 

 

6. Betaling: Betalingen per lastschrift worden door de Firma Höfges ca. 10 dagen voor 

het evenement van de aangegeven rekening afgeboekt. Als een betaling niet tot stand komt 

door oorzaken waar die Firma Höfges geen invloed op heeft, worden er 10,00 Euro 

administratiekosten in rekening gebracht. 

 

7. Bezoekers van de markt betalen een eenmalig entreegeld zoals aangegeven bij de ingang. 

 

8. Openingstijden: De markt is voor bezoekers geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Deze tijden 

moeten door de deelnemers worden nagekomen. Opbouw van de marktkramen is mogelijk 

vanaf 9.00 uur. Het afbreken van de kramen is pas mogelijk na beeindiging van de markt, 

namelijk na 16.00 en moet om 17.00 voltooid zijn. 

 

9. Kramen mogen niet voor het beeindigen van de markt afgebroken worden. Uitzondering 

alleen in overleg met de organisatie. 

                   

10. Opbouw: De deelnemers zijn verplicht de voor hen gereserveerde marktkramen uiterlijk 30 

minuten voor  opening van de markt te bezetten. Is dit niet het geval verliest de deelnemer het 

recht op de kraam. Terugbetaling van de kosten is NIET mogelijk. 

 

11. De organisatie behoudt zich het recht voor gereserveerde, echter op dit tijdstip 

                              nog niet bezette kramen aan anderen  tot beschikking te stellen. 

 

12. Voor hallen en zalen geldt meestal een maximum aantal bezoekers. 

Daarom geldt: per 2 strekkende meter is slechts een persoon toegelaten. 

Voor grotere kramen zijn medeverkopers slechts dan toegestaan als ze tijdens de gehele duur 

van de markt aanwezig zijn. 

 

13. Alle andere personen moeten in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. 

 

 

 



 

 

14. Bij de opbouw van de markt moet er rekening mee worden gehouden dat nooduitgangen en 

blusapparaten bereikbaar zijn. De standplaatsen mogen niet worden  uitgebouwd zonder 

schriftelijke toestemming van de organisatie. 

 

15. Aanvullende tafels zijn uitsluitend toegestaan na overleg met de organisatie. 

 

16. Alle artikelen moeten duidelijk van een prijs worden voorzien. 

 

17. Borgsom: Bij het verlaten van de markt dient deze opgeruimd en schoon te zijn. Aan het begin 

van elk evenement wordt er door een medewerker van de organisatie een bedrag van 10,- Euro 

opgehaald bij elke kraam. Hiervoor ontvangt de deelnemer een kwitantie. Deze a.u.b goed 

bewaren. Afval, verpakkingen en ander vuil moet na afloop van de markt door de deelnemer 

worden verwijderd. De deelnemer is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de door 

haar gereserveerde ruimte zowel als voor het teruggeven van een schone tafel. Is dit niet het 

geval kan de borgsom van 10,00 Euro niet terugbetaald worden. 

 

18. Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor door haar ontstane schaden 

 

19. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schaden 

en/of diefstal tijdens de markt. 

 

20. Het ophangen van posters en het uitdelen van brochures of reclamemateriaal is niet toegestaan. 

 

21. De organisatie heeft het recht foto's, tekeningen, video's en geluidsopnamen te maken en deze 

voor publicatie te gebruiken. Alle deelnemers, bezoekers zowel als verkopers, gaan hiermee 

akkoord. 

 

22. Indien een reeds aangekondigd evenement niet plaats vindt, worden de reeds betaalde 

standkosten gestorneerd of goedgeschreven. Voor eventuele consequenties is de organisatie 

niet aansprakelijk. 

 

23. De instructies van de organisatie en haar medewerkers moeten worden nagekomen. 

 

24. Bij het niet opvolgen van instructies kan een marktverbod worden opgelegd. 

 

 

25. Mochten bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn, dan 

mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet worden beiinvloed. 


