ALGEMENE VOORWAARDEN BURGERHOUT BRUIST

1. AANMELDEN
Aanmelding van uw deelname vindt plaats via www.burgerhoutbruist.nl of via email info@burgerhoutbruist.nl. U
ontvangt een bevestiging/factuur. Indien er geen ruimte meer is voor uw activiteit wordt u geplaatst op de wachtlijst.
2. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
De standaardprijzen staan vermeld op de website. Wanneer u bijzondere wensen heeft, zal de organisatie een prijs
met u afspreken. Betaling dient bij voorkeur elektronisch plaats te vinden via ideal of overboeking. Na aanmelding
dient u binnen 14 dagen het openstaande bedrag te voldoen. Indien u zich korter dan 14 dagen voor het evenement
aanmeldt, dient de betaling uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van het evenement bijgeschreven te zijn op onze
rekening.
3. TOEWIJZING STANDPLAATS
De toewijzing van standplaatsen gebeurt op aanwijzing van de organisatie. Het is niet toegestaan om zonder overleg
met de organisatie van standplaats te wijzigen.
4. EXCLUSIVITEIT & AANBOD
De organisatie kent geen exclusiviteit toe aan deelnemers. Deelnemers dienen zich te houden aan het aanbod
(producten, diensten en/of activiteiten) dat overeengekomen is bij de aanmelding.
5. FACILITEITEN
Aansluiting van water en/of stroom vindt plaats op aanvraag en is afhankelijk van beschikbaarheid. De organisatie
kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.
6. OPVOLGEN AANWIJZINGEN
Deelnemers dienen zich te houden aan geldende regels van gemeente, brandweer, politie, hulpverleningsdiensten
en de organisatie.
7. AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct of indirect geleden door de deelnemer,
diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan
ook daaronder begrepen schade veroorzaakt door derden.
8. AANWEZIGHEID
Deelnemers met een presentatie-unit (in welke vorm ook) dienen minimaal 1 uur voor aanvang hun materiaal op de
standplaats aanwezig te hebben. Zij zijn verplicht om tot het einde van het evenement op hun standplaats te blijven
staan. Binnen 1 uur na afloop van het evenement moeten de eigen materialen weer van het terrein worden
afgevoerd.
9. GEBRUIK VAN TERREIN
Na afloop van het evenement dienen deelnemers het terrein schoon achter te laten, afval en overtollige goederen
dient u mee te nemen.
10. ROMMELMARKT
De rommelmarkt is uitsluitend bedoeld voor kinderen en de verkoop van gebruikte spullen. De verkoop van
faillissements- en/of restpartijen is expliciet niet toegestaan.
11. SLOTBEPALING
Waar deze voorwaarden niet in voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.

