Algemene voorwaarden van de Duurzame Markt 2019

Aanmelden
Partijen kunnen zich aanmelden voor een plaats op de markt van zaterdag 15 juni en/of zondag
16 juni 2019 van 12:00 uur tot 17:00 uur.
Aanmelding kan alleen via website. Na aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging.
Aanmelding geeft geen recht op deelname.
De organisatie maakt na de deadline voor aanmelding een selectie uit alle aanmeldingen.
Hierbij wordt gelet op diversiteit, originaliteit, duurzaamheid en nabijheid (van Utrecht, de
voorkeur gaat uit naar lokale initiatieven).
De Duurzame Markt-organisatie behoudt zich het recht om deelname te weigeren. U zult in dit
geval een reactie per e-mail ontvangen.
Aanmelders worden per e-mail op de hoogte gesteld van bevestiging of afwijzing van deelname.
In de bevestigingsmail staat praktische informatie over deelname en betaalwijze.
Recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging (per e-mail) van de
organisatie van de Duurzame Markt én het betalen van de kosten van de kraam.
Op het inschrijfformulier kun je specifieke wensen aangeven. Wij doen ons best om hier
rekening mee te houden, maar we kunnen niets garanderen.
De producten/dienst(en) die je aanbiedt op de Duurzame Markt moeten gelijk zijn aan zijn met
wat je doorgegeven hebt.

Afmelden
Wanneer je door omstandigheden niet meer mee kunt doen aan de markt, dien je je per mail af
te melden via markt@duurzameweek.nl.
Afmelden is kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de Duurzame Markt. Als je al betaald
hebt, wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen na bevestiging van de afmelding
teruggestort.
Bij afmelding minder dan 30 dagen voor aanvang van de Duurzame Markt waarvoor je je hebt
ingeschreven, betaal je het volledige inschrijfgeld.

Betalen
Kosten voor deelname bedragen € 75 excl. BTW per dag en € 125 excl. BTW voor het hele
weekend. De kosten voor stroom zijn €10 excl. BTW per dag per kraamhouder.
Betaling kan alleen na ontvangst van de factuur via overschrijving naar
IBAN NL90 TRIO 0391 192 434 ten name van Stichting Duurzame Week.
Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn van 30 dagen, kan je
deelname komen te vervallen.
Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komen geheel voor
rekening van de deelnemer.
Als je geen gebruik wenst te maken van een kraam, betaal je evengoed het volledige Duurzame
Markt-tarief.

Tijdens de Duurzame Markt
Meld je bij aankomst op de locatie bij de organisatie, dan hoor je welke plek voor jou is.
De opbouw is van 11:00 uur tot 12:00 uur. De afbouw is van 17:00 uur tot 18:00 uur. Voortijdig
afbouwen wordt niet gewaardeerd.
Houd je lostijd zo kort mogelijk. Kom je met de auto, parkeer die daarna zo snel mogelijk ergens
anders, dan zitten we elkaar niet in de weg. Mogelijke locaties voor het parkeren zullen van
tevoren per mail aangegeven worden.
Parkeren kan niet op het terrein, tenzij daar uitdrukkelijk (bij hoge uitzondering) toestemming
voor is gegeven door de organisatie. Toestemming kan alleen voor functioneel parkeren
(dus als je het voertuig nodig hebt voor je verkoop).
Kramen die, zonder tegenbericht of opgave van deugdelijke reden van de deelnemer, 60
minuten na aanvang van de markt leeg zijn, zijn vrij voor gebruik door de organisatie.
Het is niet toegestaan om (een deel van) je kraamplaats door te verhuren aan anderen zonder
toestemming van de organisatie.
Het is voor kraamhouders niet toegestaan je kraam te verplaatsen zonder toestemming van de

organisatie van de Duurzame Markt.
Aanwijzingen van de organisatie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering
en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde
marktgelden.
Er is geen lopend water beschikbaar op de locatie van de Duurzame Markt.
Voor de verkoop van etenswaren en dranken moeten de voorschriften van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit in acht worden genomen.
Als je alcohol verkoopt moet één van de aanwezige kraamhouders in het bezit te zijn van het
diploma Sociale Hygiëne en de juiste vergunningen. Ook moeten alle verkopers 18 of ouder
zijn. Niemand mag alcoholische dranken verkopen aan personen jonger dan 18 jaar.
Ter plekke bereid voedsel mag alleen ter promotie uitgedeeld worden, het mag niet verkocht
worden.
Indien je gaat bakken of braden, dien je in het bezit te zijn van een draagbaar blusmiddel (bij
voorkeur een poeder- of schuimblusser).
De organisatie van De Duurzame Markt spant zich in voor de stroomvoorziening. Wil je hiervan
gebruik maken, meldt dit dan in het aanmeldingsformulier. Indien je stroom nodig hebt, bent
je zelf verantwoordelijk voor een geschikte haspel of verlengsnoer en stekkers.

Inrichten van de kramen
Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op locatie. Gebruik
van spijkers en andere permanente veranderaars is niet toegestaan, wel het gebruik van
touw etcetera. Je moet je kraam weer afleveren zoals je deze gekregen hebt.
Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele slechtweervoorzieningen zoals een achter- of
zijzeil. Er zit een dakzeil op de kramen.
Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan wat dan ook buiten het door jou
gehuurde oppervlak te plaatsen. Als je bijvoorbeeld een kledingrek hebt, geef dat van
tevoren aan.
Niets aan de bomen bevestigen. Bij schade aan de bomen kunnen we een boete van meer dan
€ 400 van de gemeente krijgen. Deze boete wordt aan jou doorberekend.

Overige zaken
Ruim je eigen rommel op. Neem al je afval mee naar huis.
Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie van de Duurzame Markt is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen.
Indien de Duurzame Markt door een onvoorziene omstandigheid of overmacht wordt afgelast,
uitgesteld of ingekort, kan de Duurzame Markt hiervoor in geen geval aansprakelijk worden
gesteld.
Bij afgelasting van de Duurzame Markt wegens onvoorziene omstandigheden (zoals noodweer)
ontvang je geen teruggave van de inschrijfkosten.
De organisatie van de Duurzame Markt is verantwoordelijk voor de evenementenvergunningen
van de locatie.
De organisatie van De Duurzame Markt levert kramen van ongeveer 1,80 meter bij ongeveer
1,20 meter met dakzeil.
Kraamhouders van de Duurzame Markt is het toegestaan om reclame te maken ten behoeve
van de Duurzame Markt. Dit wordt zeer gewaardeerd.
Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie van de Duurzame Markt.

Tot slot wensen we je heel veel plezier, gezelligheid en verkoopsucces toe!
Utrecht, 16 februari 2019

