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Artikel 1:
Waarin deze algemene deelnemingsvoorwaarden wordt gesproken over de Feestcommissie, wordt gedoeld
op de Feestcommissie Scheerwolde Wetering.
Artikel 2:
Data en tijden
De markt vangt aan om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur.
Artikel 3:
Aanvaarding van deelnemers
1. De Feestcommissie behoudt zich het recht voor, desnoods zonder opgaaf van reden, de aanvraag tot
deelneming af te wijzen. Een aanvraag tot deelneming geschiedt middels inlevering door de deelnemer
van het inschrijvingsformulier (geheel ingevuld en ondertekend).
2. Eerst wanneer de deelnemer van de Feestcommissie een bevestiging, betreffende plaats en huur heeft
ontvangen en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, wordt de deelnemer als zodanig erkend.
Artikel 4:
Verkoop en tentoonstellingsgoederen
De Feestcommissie heeft, zonder daartoe enige schadevergoeding verplicht te zijn, het recht, goederen die
zij niet toelaatbaar acht of goederen, die niet zijn vermeld op het inschrijvingsformulier, te weigeren
respectievelijk onmiddellijk op kosten van de deelnemer van de markt te verwijderen.
Artikel 5:
Inschrijving
1. Het inschrijven voor deelneming aan de markt dient te geschieden op een aan de deelnemer ter
beschikking gesteld inschrijvingsformulier, waarop gewenste standruimte en eventueel te huren
kramen kenbaar gemaakt kunnen worden.
2. Na telefonische aanmelding voor deelname aan de markt wordt een deelnemingsformulier toegestuurd
waarna artikel 5.1 in werking treedt.
3. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken, dan wel worden gewijzigd.
4. De Feestcommissie bepaalt voor elke deelnemer plaats en afmeting van de standruimte, afgestemd op
de wensen van de deelnemer, die wordt toegewezen.
De vaststelling van de standruimte geschiedt zo spoedig mogelijk en is bindend voor de deelnemers,
zowel voor wat betreft de afmeting als de plaats.
5. De Feestcommissie is in bijzondere gevallen bevoegd tot wijziging van de reeds toegewezen
standruimte, zonder dat de deelnemer recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm
of uit welke oorzaak die mocht worden geleden. In dit geval is de deelnemer gerechtigd binnen een
week na de bekendmaking van deze wijziging zijn deelneming aan de markt in verband met deze
wijziging schriftelijk te annuleren. De reeds betaalde standhuur wordt in dat geval gerestitueerd. De
Feestcommissie is over de restituerende bedragen geen rente verschuldigd.
6. Vindt de markt geen doorgang door schuld van de organisatie, dan worden inschrijvingen als vervallen
beschouwd en zullen eventuele betalingen ter zake standhuur worden gerestitueerd. Zonder dat
deelnemers aanspraken kunnen doen gelden op vergoeding van enigerlei schade bij de Feestcommissie
in welke vorm of uit welke oorzaak deze ook mocht ontstaan.
Artikel 6:
Grenzen van gehuurde ruimte
Diepte en breedte van het gehuurde grondoppervlak wordt door de Feestcommissie aangegeven.
Afwijkingen hiervan kunnen alleen geschieden met toestemming van de Feestcommissie.

Artikel 7:

Inrichting stands

1. De Feestcommissie bepaalt in haar voorwaarden wanneer de aanvoertransporten en
inrichtingswerkzaamheden uiterlijk beëindigd moeten zijn. Dit is om uiterlijk 08.30 uur.
2. Gedurende de markt mag geen emballage of transportmateriaal op de voor publiek toegankelijke
plaatsen aanwezig zijn.
3. Het gebruik van brandgevaarlijke en/of minderwaardige decoratie en/of aankledingsmateriaal is
verboden. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Feestcommissie.
4. Indien 2 uur na het tijdstip, waarop de markt voor het publiek wordt opengesteld, een deelnemer niet
over de hem toegewezen standruimte heeft beschikt, of op een eerder tijdstip vaststaat dat de
deelnemer niet over de hem toegewezen ruimte zal beschikken en/of aan zijn betalingsverplichting ter
zake van de markt niet tijdig heeft voldaan, kan door de Feestcommissie zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling over de ruimte worden beschikt, zonder dat zij gehouden is reeds ontvangen betaling
te restitueren en zonder dat daarvoor de verplichting van de deelnemer vervalt over de nog
verschuldigde bedragen.
Artikel 8:
Gebruik van de stands
De deelnemer is verplicht de door hem gehuurde ruimte met artikelen en bedienend personeel bezet te
houden gedurende de tijden dat de markt voor publiek toegankelijk is.
De deelnemer is vrij in de door hem gehuurde ruimte de bezoekers van de markt al dan niet toe te laten.
De Feestcommissie is gerechtigd de door de deelnemer gehuurde ruimte op kosten van de deelnemer in
oorspronkelijke staat te doen terug brengen, op door haar te bepalen wijze.
Artikel 9:
Niet ontruimde stands
Indien de gehuurde ruimte niet tijdig is ontruimd, is de Feestcommissie gerechtigd in of bij de ruimte
aanwezige materialen of emballage van de deelnemer, te (doen) verwijderen en op te slaan op kosten van
de deelnemer.
Artikel 10:
Technische voorzieningen stands
De Feestcommissie noch door deze gecharterde omwonenden van het marktparcours aanvaardt tegenover
de deelnemers ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit en water geen verdere
aansprakelijkheid dan door de leveringsbedrijven jegens hen wordt aanvaard.
De deelnemer is verplicht de algemene voorschriften van de Feestcommissie en de leveringsbedrijven van
elektriciteit en water in acht te nemen. Overtreding heeft afsluiting tot gevolg, zonder dat de deelnemer
recht kan doen gelden op schadevergoeding.
Aansluitkasten en aansluitingen van elektriciteit dienen ten alle tijden goed bereikbaar te zijn.
Bij brandbestrijding zijn de deelnemers verplicht voorschriften of aanwijzingen van de plaatselijke
brandweer onverwijld op te volgen of uit te voeren.
Artikel 11:
Onderhuur
Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden de door hem gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan
derden te onderverhuren of deze gedeeltelijk aan derden in gebruik af te staan of deze ruimte met die van
andere deelnemers te verruilen.
Artikel 12:
Verhindering
Nadat eenmaal de deelnemer een aanvraag heeft gedaan, is de deelnemer in geval van opzegging
zijnerzijds huur verschuldigd, volgens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
Indien een inschrijver een reeds ingediende inschrijving wenst te annuleren, zal een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek aan de Feestcommissie dienen te worden gedaan. De Feestcommissie kan een verzoek
tot annulering inwilligen onder de daarbij te stellen voorwaarde dat door de betrokken inschrijver, een
annuleringsvergoeding wordt betaald van 50% van de huur bij annulering vier weken voor aanvang van de
markt, 100% van de huur indien minder dan vier weken voor aanvang van de markt wordt geannuleerd of
zoveel meer als naar het oordeel van de Feestcommissie dient te worden verkregen als vergoeding voor de
tengevolge van de annulering optredende kosten.

Artikel 13:
Betaling
De huurprijs inclusief de extra kosten zoals omschreven op het huurcontract dient binnen 14 dagen na het
ontvangen van de factuur op rekening van de Feestcommissie te zijn bijgeschreven met dien verstande dat
de volledige bedragen van bovengenoemde factuur uiterlijk vier weken voor aanvang van de markt op de
rekening van de Feestcommissie zijn bijgeschreven.
Alle incassokosten, voortvloeiende uit het niet tijdig voldoen van desbetreffende nota’s zijn geheel voor
rekening van de deelnemer.
Artikel 14:
Aansprakelijkheid deelnemers
De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard ook,
die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, personen die op welke wijze ook voor hem of
in zijn opdracht werkzaam zijn, dan wel door zijn inzending op welke wijze ook aan de Feestcommissie
wordt veroorzaakt en hij is verplicht de Feestcommissie te vrijwaren ook voor alle aanspraken, die anderen
in verband met een en ander tegen de Feestcommissie zouden kunnen doen gelden.
Artikel 15:
Risico, bewaking, verzekering
Goederen, daaronder inbegrepen emballage bevinden zich op de markt of op bijbehorende terreinen, zijn
voor risico van de deelnemer. De Feestcommissie en medewerkers van de markt zijn niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, ten gevolge van beschadiging of verloren gaan van goederen, noch voor
schade ontstaan door het niet of onderdoende functioneren van technische installaties van de markt.
Artikel 16:
Diverse verbodsbepalingen
Zodanig gebruik te maken van de gehuurde ruimte, dat daardoor voor de andere deelnemers of voor
bezoekers, hinderlijk geraas, belemmering van toe- en/of doorgang, lichtval, uitzicht of ander hinder gevaar
of schade kan ontstaan, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Feestcommissie.
Het gesproken woord door luidsprekers of anderszins te versterken, of muziek ten gehore te brengen of ten
gehore te doen brengen, anders dan na goedkeuring van de Feestcommissie.
Storende reclame te voeren, een en ander ter beoordeling van de Feestcommissie.
Activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de Feestcommissie schade wordt veroorzaakt of
afbreuk wordt gedaan aan de markt, ook als deze activiteiten niet gericht zijn tegen de markt als zodanig,
doch zich richten tegen een of meerdere deelnemers of groepen daarvan, een en ander voor zover deze
activiteiten niet kunnen worden aangemerkt als gebruikelijke in concurrentieverhoudingen.
Verkoop van levensmiddelen en snacks etc. voor de directe consumptie is alleen toegestaan met
schriftelijke toestemming van de Feestcommissie. Op voorwaarde dat aan alle eisen van de Keuringsdienst
van Waren is voldaan.
Artikel 17:
Orde handhaving
De deelnemer en zijn personeel zijn gehouden zich te gedragen overeenkomstig de door of namens de
Feestcommissie uitgevaardigde bepalingen en aanwijzingen.
De Feestcommissie behoudt zich het recht voor een ieder zonder opgaaf van redenen de toegang tot de
markt te ontzeggen.
Artikel 18:
Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Feestcommissie, die ook het
recht heeft dit reglement ten alle tijden te wijzigen en aan te vullen.

