VOORWAARDEN MEIMARKT 2019
1. De deelname aan de markt is definitief wanneer het verschuldigde bedrag vóór de gestelde
uiterlijke betaaldatum, zoals vermeld op de factuur, op de bankrekening van Kraam- en
Evenementenverhuur Zutphen is bijgeschreven.
2. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van
Kraam -en Evenementenverhuur Zutphen is bijgeschreven, heeft Kraam- en
Evenementenverhuur Zutphen de mogelijkheid een andere deelnemer voor het evenement in
te schrijven en vervalt uw reservering.
3. Bij annulering van de inschrijving voor de markt wordt het betaalde bedrag teruggestort.
Voorwaarde is dat u zich schriftelijk afmeld, uiterlijk 4 weken voor de markt. Hierop gelden
geen uitzonderingen.
4. Bij de reservering van de kraam op grondplaats ontvangt u van ons een factuur/
deelnamebewijs, neem deze mee naar de markt, dit is uw bewijs van inschrijving.
5. Op de factuur is een borg van €10,- (incl. BTW) gesteld voor het schoon opleveren van uw
kraam/grondplaats en de omgeving daarvan. Indien u uw plek schoon oplevert aan het einde
van de markt krijgt u de borg contant terug van 1 van onze medewerkers.
6. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen zoals: belastingplicht,
brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc.
7. Foodkramen dienen de veiligheid te waarborgen m.b.t. brandveiligheid en gasflesgebruik.
Let op dat foodkramen dienen te beschikken over goedgekeurde brandblussers:
- voor het bakken en frituren dient u te beschikken over een brandblusser met aanduiding F.
- voor het bakken op gas dient u te beschikken over een brandblusser met aanduiding C.
- gasflessen dienen te bezitten over een rijks keurmerk en is jaarlijks gecontroleerd, waarvan
het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond.
- gasflessen de apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op
onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal.
- brandblussers dienen minimaal 6 kilo te blusmateriaal te bevatten.
- open vuur is niet toegestaan. Hieronder valt bijvoorbeeld barbecueën.
Restitutie van het inschrijfgeld en de borg bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet
mogelijk.
8. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoon opleveren van uw kraam/grondplaats en de
omgeving daarvan. Bij het niet nakomen hiervan zal de gestelde borg worden ingehouden.
9. Deelnemers dienen zich ‘s ochtends vóór 08.30 uur gemeld hebben. Indien men later
komt, zonder dit vooraf gemeld te hebben, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op
de gereserveerde kraam/grondplaats. Het inschrijfgeld en de borg worden niet teruggestort.
10. Kraam- en Evenementenverhuur Zutphen is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of
schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door weersinvloeden komen voor
risico van de deelnemer zelf.
11. Kraam- en Evenementenverhuur Zutphen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
omzetderving door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, publieke opkomst en/of
beslissingen van hogerhand.
12. Wij zullen ons best doen om het evenement te doen slagen voor eenieder. Echter Kraamen Evenementenverhuur Zutphen kan hiervoor geen garanties geven.
13. Het parkeren van voertuigen en aanhangwagens op het marktterrein is niet toegestaan
zonder uitdrukkelijke toestemming van Kraam- en Evenementenverhuur Zutphen.
14. Indien u gebruik maakt van stroom dient u dit vooraf aan ons te melden op het
inschrijfformulier. U dient zelf over deugdelijke kabels te zorgen.

15. Alleenrecht kan niet worden verleent, tenzij Kraam- en Evenementenverhuur Zutphen hier
uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
16.
17. Het is niet toegestaan om de kramen aan derden te verhuren zonder toestemming van
Kraam- en Evenementenverhuur Zutphen.
Met het zetten van uw handtekening op het inschrijfformulier verklaard u dat u op de hoogte
bent van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

b. de apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en
dergelijke;
c. de apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht
warmtegeleidend materiaal;
d. de apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde
hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder; e. er zijn één of meer brandwerende deksels
en brandwerende dekens aanwezig.
e. er is een CO2-blusser aanwezig: met een inhoud van minimaal zes kilo, die is voorzien van een
rijkskeurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd, waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan
worden getoond.
f. in bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst.
g. Gebruik van vloeibaar gas (gasfles) is alleen toegestaan bij schriftelijke goedkeuring en
geldt het volgende voorschrift: Gevulde drukhouders worden op een veilige en goed
geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld. `

