Algemene Voorwaarden MercatorMarkt

De algemene voorwaarden zijn de juridische basis waarop wij allen kunnen terugvallen als
er onverhoopt iets minder soepel loopt. Zoals gebruikelijk zijn deze voorwaarden daarom
strikt geformuleerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten
betreffende de MercatorMarkt met Steen & Been.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend als ze door Steen & Been
schriftelijk worden bevestigd.
Aanmelding:
● Deelname aan de MM geschiedt uitsluitend op uitnodiging.
● Steen & Been behoudt zich het recht voor om deelnemers per Markt te selecteren.
● Steen & Been behoudt zicht het recht voor om deelnemers te weigeren die zonder
toestemming of uitnodiging reserveren.
● Enig recht op een plaats wordt pas verkregen nadat betaling is gedaan en
bevestiging verkregen is.
● Indien een deelnemer zich voor meerdere MercatorMarkten inschrijft, bekijkt de
vereniging per MM of deelname mogelijk is. Inschrijving geeft geen recht op
deelname.
● Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven. We doen ons uiterste
best hier rekening mee te houden maar kunnen geen garanties geven.
● Het artikel waarmee u zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat u op de
MercatorMarkt aanbiedt. Dit is om een divers gesorteerd assortiment op de Markt te
kunnen aanbieden.
Annulering:
● Annulering dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
● Annulering is gratis tot 15 dagen voor aanvang van de MM.
● Annulering later dan 15 dagen voor aanvang van de MM betekent 100% van de
reserverings waarde.
Betaling:
● Betaling dient bancair te geschieden, onder vermelding van factuurnummer of voor
de buurtkramen via ticketscript.
● Contante betaling is niet mogelijk.
● Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven termijn kan uw deelname
komen te vervallen.
● Na akkoord van Steen & Been mag er een kraam worden gedeeld. Het aanbrengen
van partners is op eigen verantwoordelijkheid evenals het verrekenen van de kosten.

●
●

Voor een tweede kraam betaald u het volledige tarief. En het tarief blijft hetzelfde als
u geen gebruik wilt maken van een kraam.
De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de
deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.

Voor aanvang van de MercatorMarkt
● Op de aangemelde tijdstippen mag u uw kraam opbouwen. Laden en lossen van
goederen dient zo spoedig mogelijk te verlopen.
● Grote wagens mogen het plein niet op. u kunt alleen vanaf de weg lossen.
● Auto’s mogen NIET op het plein.
● Auto’s kunnen in de ondergrondse garage geplaatst worden. Het parkeren van uw
auto is op eigen kosten.
● Bij aanvang wordt u uw kraam gewezen. U dient deze instructies op te volgen.
● U mag uw kraam niet door verhuren zonder toestemming van Steen & Been.
● Kramen die leeg blijven vervallen aan Steen & Been, u mag hier niet zonder
afspraak aanspraak op maken.
● U mag niet zonder toestemming van kraam verwisselen.
Tijdens het inrichten van uw kraam
● Houdt uw lostijd zo kort mogelijk en berg uw auto weg zo snel u kan.
● Houdt rekening met uw collega standhouders.
● Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen of de voorzieningen op
locatie. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. Gebruik van touw,
plakband en dergelijke wel. Er mogen GEEN haringen of verwanten in de grond
gehamerd worden.
● Zonder toestemming mag de kraam niet uitgebouwd worden.
● Kramen mogen niet verplaatst worden, er dient een doorgangsroute van minimaal
3.5m breed te zijn.
Tijdens de MercatorMarkt
● De kraam dient ten allen tijde bemand te zijn en er verzorgd en opgeruimd uit te zien.
● Aanwijzingen van de organisatie dienen direct en strikt te worden opgevolgd. Bij niet
of onvoldoende navolging kan direct uitsluiting van de Markt zonder restitutie van
betaalde marktgelden plaatsvinden.
● Bij hinder van uw collega kraamhouders of bezoekers kan directe uitsluiting zonder
restitutie van marktkosten bekrachtigd worden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn
voor desbetreffende deelnemer. De organisatie houdt zich het recht eventuele
schade gemaakt door de deelnemer bij de deelnemer te verhalen.
● Gebruik van LPG en dergelijke is ten strengste verboden.
● De marktkraamhouder is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn producten.
Van toepassing op ondernemers die eten en of drinken verkopen: Hij/zij dient de
voorschriften van de Keuringsdienst van Waren na te leven. Tevens
dient de kraamhouder de Warenwetbesluit van hygiëne, Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling levensmiddelen, Verordening 852/2004 en de Drank- en
Horecawet in acht te nemen.

●

Het is niet toegestaan de kraam eerder af te breken dan de afgesproken eindtijd
zonder toestemming van de organisatie.

Na afloop van de MercatorMarkt
● Pas na sluitingstijd kunt u uw kraam opruimen en uw auto halen. Houdt rekening met
uw collega kraamhouders.
● U dient uw kraam in goede staat af te leveren. Schade wordt u toegerekend, niet aan
de organisatie.
● U dient de omgeving van uw kraam op te ruimen en schoon te maken voordat u
vertrekt. Bij achterlating van afval of rommel zal u een volgende keer deelname
geweigerd worden.
● Uiterlijk een uur na sluitingstijd dient uw kraam opgeruimd en netjes te zijn.
Overige
● De organisatie behoudt zich het recht om deelname te weigeren.
● De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, schade of
verlies. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de MercatorMarkt. Daarnaast
kan Steen & Been niet aansprakelijk gesteld worden voor omzetderving door slechte
weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
● Deelnemers dienen zelf voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
● De organisatie is verantwoordelijk voor de juiste vergunningen.
● De organisatie levert kramen bestaande uit een plank/planken en een dak en/of
tafels en/of vrije ruimte. Hierover dient de deelnemer vooraf helder te
communiceren op het inschrijfformulier.
● Bij gehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt
de deelnemer GEEN restitutie van het inschrijfgeld.
● Steen & Been is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij
de uitvoering betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de
organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of in het maatschappelijke verkeer
geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden
toegerekend.
● Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie van de
MercatorMarkt.

