ALGEMENE VOORWAARDEN KOFFERBAKMARKT

Inschrijving:
Dit gaat op volgorde van binnenkomst via onze website:
https://www.waterscoutingdeoudetip.nl/
Tarieven:
€ 10

auto

€ 15

auto met aanhanger

€ 15

bus

€ 20

bus met aanhanger

Borg: De borg bedraagt 15 euro. Deze is verplicht bij aankomst te betalen. Na oplevering
van uw schone, lege plek, ontvangt u de borg terug.
Betaling:
Bij aankomst kan het inschrijfgeld en borg contact betaald worden.
Aankomst verkopers:
Bij aankomst krijgt u een plaats aangewezen. Na het inrijden kunt u niet meer van het terrein
af.
Uitsluitingen van deelname:
De organisatie bepaalt wanneer iemand uitgesloten wordt van deelname. Eerder betaald
deelnamegeld wordt niet terugbetaald.
Partijen, nieuwe en verboden goederen:
Het aanbieden van partijen, verboden en/of nieuwe goederen is niet toegestaan. Indien de
organisatie vaststelt dat de verkoper deze goederen aanbiedt, wordt u verzocht deze te
verwijderen. Ook bij markten die wij in de toekomst organiseren, wordt deze regel
gehanteerd. Bij herhaalde overtreding van de verkoper, wordt deze verzocht te vertrekken.
Verkoop van illegale goederen:
Het is verboden om illegale goederen op de kofferbakmarkt te verkopen. Hieronder verstaan
we: gestolen goederen, illegale software /dvd/cd/video, wapens (welke vallen onder de
wapenwet), levende dieren, pornografisch materiaal en overige aanstootgevende goederen.
Brandbare stoffen:
Het is verboden om brandbare stoffen te verkopen.
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Het terrein vroeger verlaten:
Het is niet toegestaan het terrein vroeger te verlaten, of eerder in te pakken. Tijdens de
openingstijd van de kofferbakmarkt kunnen er geen voertuigen rijden op het daarvoor
aangewezen terrein.
Afval:
Het is verboden om afval of andere materialen binnen of buiten het terrein achter te laten.
Als u dit toch doet, worden de kosten voor het opruimen bij u in rekening gebracht.
Reclame:
Reclame-uitingen zijn verboden voor verkopers, mits ze toestemming hebben van de
organisatie.
Einde kofferbakmarkt:
De toegewezen plaats dient uiterlijk 1 uur na beëindiging van de kofferbakmarkt opgeruimd
te zijn.
Aansprakelijkheid:
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie sluit elke directe en/of indirecte
schade uit zowel voor, tijdens en na de kofferbakmarkt.
Catering:
De verkoop van drank en etenswaren is alleen toegestaan door de organisatie zelf of een
daartoe door de organisatie aangewezen cateraar.
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