Algemene Voorwaarden
Yoga & Lifestyle Markt
A) Algemene bepalingen
1.   Standhouders kunnen een plek reserveren via
de website van het festival. De reservering is
pas definitief na een schriftelijke bevestiging
per e-mail van de organisatie. De organisatie
bepaalt welke deelnemers worden toegelaten.
Kwaliteit en diversiteit zijn bepalend, alsmede
de concurrentiepositie van reeds eerder
bevestigde standhouders. Over het
toewijzingsbeleid kan niet worden
gecorrespondeerd. De organisatie behoudt zich
te allen tijde het recht om deelnemers te
weigeren, zonder daarover verantwoording af
te leggen.
2.   Na de bevestiging ontvangt de standhouder per
e-mail een factuur. De betaling hiervan dient
binnen 14 dagen ontvangen te zijn. Is dit niet
het geval, dan kan de organisatie beslissen de
reservering te annuleren. Bij aanmelding
binnen 14 dagen voor het festival, dient de
betaling echter voorafgaand aan het festival te
zijn voldaan.
3.   Tot 14 dagen voor het festival kan een
standhouder zonder opgaaf van reden de
reservering schriftelijk per e-mail annuleren.
Reeds overgemaakte deelnamekosten worden
teruggestort. Na deze periode blijven de
deelnamekosten verschuldigd aan de
organisatie.
4.   De organisatie behoudt zich het recht om tot
14 dagen voor het festival zonder opgaaf van
reden het gehele evenement te annuleren. Bij
algehele afgelasting wegens overmacht of
weersomstandigheden vóór aanvang van het
festival, blijft 30% van het factuurbedrag
verschuldigd.
B) Voorzieningen
1.   De organisatie wijst naar eigen inzicht de
plekken toe aan de deelnemers, waarbij gelet
wordt op goede verspreiding en opstelling van
de aangeboden producten en het assortiment.
Het is niet toegestaan om met een andere
standhouder te ruilen of de stand te
verplaatsen.
2.   De deelnemer zorgt zelf voor de inrichting van
de kraam of de space-only plek (tent,
kledingrekken). De deelnemer dient zich te
houden aan de richtlijnen van de organisatie.

3.   Bij aanmelding dient op te worden gegeven
welke apparaten de standhouder wil aansluiten
en hoe groot het verbruik van elektriciteit is.
De standhouder is zelf verantwoordelijk voor
het meebrengen van van haspels e.d., een
elektriciteitspunt bevindt zich max. 20 meter
van de stand. De standhouder is
verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de
eigen apparatuur. Wanneer deze schade
aanbrengt aan (gehuurde) materialen van de
organisatie, kunnen deze kosten worden
verhaald. Bij het tijdelijk uitvallen van de
stroom is de organisatie niet verantwoordelijk
voor inkomstenderving en/of andere kosten.
C) Deelname
1.   Vanaf 9.00 uur is het festivalterrein geopend
om op te bouwen. U dient uiterlijk om10.00
uur uw kraam gereed te hebben.
2.   De markt gaat om 10.00 open en duurt tot
17.00 uur. Tot die tijd kunt u niet de plek
verlaten of opruimen, mits anders
overeengekomen met de organisatie.
3.   Het delen van een stand is alleen toegestaan
na schriftelijke toestemming van de
organisatie. De aanmelding, correspondentie
en facturering geschiedt alleen met de
hoofdhuurder.
4.   Informatie over de locatie, op-en afbouwen,
(inrichting van) de kramen etc, ontvangt u per
e-mail ca 1 maand voor het het festival.
5.   Beschadigingen aan het museumterrein en het
achterlaten van overtollige rommel en zwerfvuil
wordt in rekening gebracht. Als er afval
overblijft en wij dienen dit af te voeren, dan
brengen wij hiervoor 50 euro in rekening.
D) Producten

1.   Het is niet toegestaan producten, anders dan
overeengekomen, te verkopen dan wel in
voorraad te hebben. Wanneer dit bij controle
wordt geconstateerd, zullen deze goederen in
beslag worden genomen, en pas na afloop van de
markt worden teruggegeven.
2.   Verkoop van etenswaren is alleen toegestaan op
vertoon van HACCP certificaat.

3.   De deelnemer is verantwoordelijk voor de
deugdelijkheid van de producten, die door of
namens hem/haar worden verkocht.

4.   Verkoop van producten die in strijd zijn met de
wet op "verdovende middelen" zijn niet
toegestaan. Ook verkoop van zogenaamde
smartdrugs en/of paddo's en lachgas is
verboden.
5.   De organisatie behoudt zich het recht om
producten of diensten te verwijderen die op
voorhand niet schriftelijk zijn gemeld of die
door de organisatie als ongeschikt worden
bevonden.
E) Aansprakelijkheid
1.   De organisatie en locatie zijn niet aansprakelijk
voor schade aan, diefstal of verlies van uw
producten, materialen en persoonlijke
eigendommen. De deelnemer neemt op eigen
risico deel aan de lifestylemarkt U dient
hiervoor zelf eventueel een verzekering af te
sluiten.
2.   De organisatie is niet aansprakelijk voor
schade of inkomstenderving als gevolg van
vertragingen, mechanische pech,
weersomstandigheden, natuurinvloeden,
stakingen, ziekte of welke overmacht situatie
ook, een lage bezoekersopkomst, een 'slechte'
standplaats of afgelastingen van hogerhand.
3.   De organisatie is niet aansprakelijk voor
mankementen in de aangeboden waar. De
deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het
bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
4.   De organisatie is niet aansprakelijk voor
enigerlei schade of letsel van deelnemers en
bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare
opzet of grove schuld aan de kant van de
organisatie.
5.   De organisatie is niet aansprakelijk voor
handelingen en invloeden van niet direct bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken
derden; omstandigheden die niet te wijten zijn
aan organisatie en die krachtens de
Nederlandse wet of de in maatschappelijk
verkeer geldende normen niet in redelijkheid
aan de organisatie kunnen worden
toegerekend.
F) Parkeren
1.   De organisatie zal u zo goed mogelijk
informeren over de parkeer- en
aanrijdmogelijkheden, maar is niet
aansprakelijk voor gemaakte parkeerkosten
en/of eventuele boetes.
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