VOORWAARDEN EN REGELGEVING
St. GERLACHUS - JAARMARKT
Oirsbeek
1. De inschrijving voor de markt is uitsluitend mogelijk met gebruikmaking van het inschrijvingsformulier dat de
Harmonie St. Gerlachus daartoe verstrekt.
2. Het inschrijvingsformulier moet, volledig ingevuld en ondertekend, uiterlijk 1april voorafgaande aan de marktdag,
zijn ontvangen op het inschrijvingsadres. Inschrijvingsformulieren welke daarna nog binnenkomen, zullen slechts in
behandeling worden genomen indien en voorzover dit organisatorisch nog mogelijk is.
3. De markt zal ook bij slecht weer (regen, storm) doorgang vinden, tenzij echter door overmacht dit niet mogelijk is.
De Harmonie St. Gerlachus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade ingeval de markt geen
doorgang kan vinden.
4. Deelname aan de markt is volledig voor rekening en risico van de inschrijver. De Harmonie St. Gerlachus kan
derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook.
5. De door inschrijvers bestelde plaatsen (kramen of standplaatsen) worden voor hen gereserveerd en staan tijdig klaar
op het terrein.
6. De inschrijver ontvangt - na akkoordbevinding onzerzijds - een bevestiging van zijn inschrijving. Een plattegrond van
het marktterrein, waarop de gereserveerde standplaats(en) is(zijn)aangegeven, zal ongeveer 14 dagen vóór de
marktdatum worden toegezonden.
7. Rechten op een standplaats kunnen slechts geldend worden gemaakt nà ontvangst van de in punt 6 bedoelde
bevestiging en nà tijdige betaling van de verschuldigde huurpenningen.
8. Het marktterrein is voor de inschrijvers toegankelijk 3 uren vóór de openstelling voor het publiek.
De inschrijver wordt verzocht op een zodanig tijdstip aanwezig te zijn dat voldoende gelegenheid bestaat om de
goederen uit te laden en uit te stallen en zonodig de auto c.q. bestelwagen buiten het marktterrein te parkeren.
9. Van de inschrijver wordt verwacht, dat hij uiterlijk om 9.00 uur op de aangewezen staanplaats aanwezig is.
De staanplaatsen welke op dat tijdstip nog niet bezet zijn kunnen door de organisatie worden opgevuld met
latere inschrijvers. De markt is voor het publiek geopend van 10.00 tot 17.30 uur.
10. De inschrijver dient de voor hem bestemde ingang te gebruiken (zie plattegrond). Alleen bij deze ingang kunnen de
bestelde dekzeilen in ontvangst worden genomen.
11. Het gebruik van eigen dekzeilen is geoorloofd. Open kramen (zonder dekzeil) worden niet toegestaan.
12. De gehuurde dekzeilen dienen door de huurder na afloop van de markt te worden teruggebracht bij het secretariaat
gelegen in het Centrum. Bij terugbezorging wordt de waarborgsom terugbetaald.
13. De verschuldigde huurpenningen (kraam, staanplaats, waarborgsom voor zeil) dienen ten minste 30 dagen vóór de
marktdatum te zijn bijgeschreven op Bank/girorekening 1027.01.784 ten name van “Evenementen St. Gerlachus”
Sperwerdreef 5 te Brunssum
14. Het opruimen van de kraam c.q. staanplaats dient nà de sluitingstijd van de markt plaats te vinden. Vóór dit tijdstip
kan niet met auto of vervoermiddel over het marktterrein worden gereden.
Z.O.Z.

15. Verzoeken om de auto bij de kraam te kunnen plaatsen en/of een gewenste stroomaansluiting(gratis) kunnen op het
inschrijvingsformulier kenbaar worden gemaakt.
16. Betaalde huurpenningen worden terugbetaald:
a. Indien de opzegging bij aangetekend schrijven tenminste 14 dagen vóór de marktdatum is binnengekomen bij
het marktsecretariaat, Provincialeweg Z 53 6438 BB Oirsbeek
b. Ingeval de aangetekende annulering later wordt ontvangen, doch uiterlijk 7 dagen vóór de marktdatum, dan zal
terugbetaling plaats vinden echter onder aftrek van de al voor de inschrijver gemaakte kosten.
17. Geen terugbetaling van huurpenningen vindt plaats indien geen annulering plaats vindt, dan wel indien de annulering
geschiedt nà de in punt 16 gestelde termijn.
18. Het door de inschrijver gemaakte concurrentiebeding, waarbij het alleenrecht tot verkoop van artikelen uit dezelfde
branche wordt bedongen, zal door de organisator van de jaarmarkt in beginsel worden genegeerd.
Bij de indeling van de markt zal echter rekening worden gehouden met een te grote inschrijving uit dezelfde branche.
19. Bij overmatige inschrijving kan, naar het oordeel van de organisatie, de inschrijving worden geweigerd.
De inschrijver ontvangt daarvan spoedig nà de inschrijving bericht. De eventueel al betaalde huurpenningen
zullen volledig aan de inschrijver worden terugbetaald.
20. Klachten, op- of aanmerkingen, vermeende onregelmatigheden enz. kunnen tot aan de sluiting van de markt kenbaar
worden gemaakt bij het marktsecretariaat. In goed overleg met de inschrijver zal naar een bevredigende oplossing/
overeenstemming worden gezocht. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn dan is de beslissing van de
marktmeester voor alle partijen bindend.
21.Niet verkochte artikelen mogen bij het einde van de markt niet worden achtergelaten, doch dienen door de
inschrijver te worden meegenomen. Bij overtreding van dit punt zullen de stortingskosten van de achtergelaten
artikelen aan de inschrijver in rekening worden gebracht
22.Op voorschrift van politie en brandweer is het verboden om de verkoopplaats aan de voorzijde verder uit te
breiden dan de voorste dwarsligger van de kraam.
23.Indien er gebruik wordt gemaakt van gasinstallaties dienen deze te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
Tijdens de markt zal dit ook gecontroleerd worden door de brandweer. Indien de installatie niet voldoet zijn
wij genoodzaakt de stand te sluiten. Zonder restitutie van het inschrijfgeld.
24.De huurprijzen voor kramen, dekzeilen en staanplaatsen zijn voor 2019 vastgesteld op de volgende bedragen:
• KRAAM: Voor één kraam bedraagt de huurprijs 35 euro (exclusief dekzeil). Voor iedere kraam meer is 30 euro
(exclusief dekzeil) per kraam verschuldigd. De kraam heeft een standaardafmeting van 4 meter.
• DEKZEIL Dekzeilen kunnen bij de organisatie van de markt worden gehuurd tegen betaling van een waarborgsom
van 20 euro per zeil. Bij terugbezorging wordt per zeil 10 euro terugbetaald.
• GRONDPLAATS De huurprijs van een grondplaats bedraagt 25 euro. De grondplaats heeft standaard een lengte van
4 meter. Voor iedere grondplaats meer (4 meter of delen daarvan) is 20 euro per grondplaats verschuldigd
• FOODPLAATS Per verkoopplaats van Food - artikelen is een bedrag van 50 euro verschuldigd. (ongeacht de lengte
van de foodplaats)
• OPMERKING: Onder FOOD wordt verstaan: Koude of warme etenswaren met uitzondering van versnaperingen.
Privacy policy: Harmonie Sint Gerlachus gaat zorgvuldig met u persoonsgegevens om en verwijst daarvoor naar
de privacy policy op onze website http://www.gerlachus.nl en op http://www.jaarmarktoirsbeek.nl

