
Algemene Voorwaarden Marché Hoezee

Definities:
Marché Hoezee – markt voor kunst, grafiek, handgemaakt, juwelen, vintage en streekproducten 
Kraam – standplaats of kraam
Deelnemer – persoon of onderneming die deel wil nemen aan Marché Hoezee

Aanmelden:

1.1 Via de website www.marchehoezee.nl kun je je opgeven voor deelname aan de markt.

1.2 De organisatie beslist middels een selectieprocedure welke aanmeldingen definitief worden. 

1.3 De organisatie is niet verplicht opgave te doen van reden van afwijzing.

1.4 Betaling via bank volgens de betalingstermijn en op het rekeningnummer zoals vermeld op 
de factuur die je ontvangt kort na de bevestigingsmail. Bij niet tijdige betaling kan de deelname 
komen te vervallen.

1.5 Je kunt je specifieke wensen kenbaar maken, maar de organisatie is niet verplicht deze in te 
willigen. 

1.6 Delen van een kraam is soms toegestaan, na schriftelijke toestemming van de organisatie. 

1.7 Per kraam wordt slechts 1 factuur verstrekt. De hoofdelijke aanvrager is verantwoordelijk 
voor het doorgeven van de informatie aan de mede kraam gebruiker.

1.8 Delen van de kraam zonder toestemming van de organisatie is niet gewenst en heeft 
gevolgen. 

1.9 Voor een standplaats worden dezelfde kosten als een kraam gerekend. Wel gaan we er vanuit
dat een standplaats op een eigen en creatieve wijze wordt ingericht, als busje, bakfiets, meubel etc.
 

Annulering:

2.1 Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor het desbetreffende evenement.

2.2 Annuleren dient schriftelijk per mail te gebeuren.

2.3 Bij annulering later dan 14 dagen tot evenement is men het gehele bedrag van de kosten 
voor de kraam/standplaats verschuldigd.

http://www.marchemagnifique.nl/


Standplaats/kraam:
3.1 Uitbreiden van de kraam/standplaats buiten de gereserveerde plek is niet toegestaan.

3.2 Wat je aanbiedt tijdens de markt, dient hetzelfde te zijn als bij de inschrijving bekend is 
gemaakt.

3.3 De standplaats of kraam moeten schoon en in dezelfde staat worden opgeleverd.

3.4 De organisatie wijst de kramen toe. Ruilen is alleen mogelijk in overleg met de organisatie.

3.5 Het verkopen van drank is niet toegestaan. 

3.6 Het verkopen van etenswaar is alleen toegestaan wanneer je de wettelijke eisen navolgt. 

3.7 In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar 
blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor 
onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een 
deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.

Elektriciteit:

4.1 Bij aanmelding dient men aan te geven of men gebruik wil maken van elektriciteit (tegen 
meerprijs) en de hoeveelheid benodigde elektriciteit in wattages.

4.2 Haspels dient u zelf te verzorgen.

4.3 Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het 
evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere 
kosten.

Aankomst & vertrek, lossen & laden, parkeren:

5.1 Elke deelnemer dient zich eerst te melden bij de organisatie en krijgt dan zijn of haar plek 
toegewezen.

5.2 Opbouwtijden worden in laatste info bekend gemaakt.

5.3 Eerder dan eindtijd beginnen met afbreken en opruimen is niet toegestaan.

5.4 Auto’s mogen laden en lossen op de daarvoor toegestane plekken en mogen de doorgang 
niet blokkeren.

5.5 Alle auto’s dienen voor aanvang van de markt verwijderd te zijn.

Overige:
6.1 Alle aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden. 



6.2 Wijzigingen altijd in overleg met de organisatie.

6.3 Afval dient zelf afgevoerd te worden. Laat je wel wat achter dan zullen de kosten voor 
schoonmaak op de deelnemer verhaald worden.

6.4 Deelname aan Marché Hoezee is op eigen risico en de organisatie is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade.

6.5 Bij slecht weer treft de deelnemer zelf voorzieningen.

6.6 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.

6.7 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte 
weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

6.8 Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

 


