Algemene Voorwaarden Kerstmarkt Alkmaar
Inschrijven:
Inschrijven kan uitsluitend via het online reserveringssysteem op onze website. Wilt u eten en
of drinken verkopen dan dient u eerst contact met ons op te nemen via het
contactformulier. Alle evenementen die in het reserveringssysteem staan zijn onder
voorbehoud van goedkeuring van de veiligheidsregio en eventuele gemeentelijke
vergunningen. Bij de omschrijving van het evenement staat ook vermeld als wij in een branche
voorzien zijn. Na inschrijven ontvangt u een bevestiging met uw gegevens, deze dient u goed te
controleren. De tarieven zijn per markt verschillend en worden in het online
reserveringssysteem aangegeven.
Gegevens:
We bewaren jouw inschrijfgegevens t/m volgend jaar voor benadering van de Kerstmarkt
Alkmaar 2019. Daarna wissen we jouw gegevens.
Betalen:
Bij uw reservering kunt u:
- Betalen d.m.v. Factuur.
- Is het bedrag 14 dagen na inschrijving niet bijgeschreven dan kan uw
reservering geannuleerd worden. Bij inschrijven binnen 14 dagen voor het evenement dient het
bedrag binnen 7 dagen na de aanmelding betaald te worden. Pas na ontvangst van het gehele
bedrag is de reservering definitief. Alleen als wij de gehele betaling ontvangen hebben
ontvangt u ongeveer 7 dagen voor aanvang van de markt een mail met de tijden van op en af
bouw.
Annuleren:
De (volledige) betalingsverplichting vervalt alleen wanneer u de markt op tijd per
email/schriftelijk annuleert en deze middels een bevestiging van onze kant is bekrachtigd. Bij
annuleren na inschrijving wordt er per gemaakte boeking/markt € 4,95 aan administratiekosten
in rekening gebracht. (dit geldt ook meteen na inschrijving) Bij annuleren* in de periode van 60
(zestig) dagen tot 30 (dertig) dagen betaald U 75% van het standgeld (ook als de organisatie
annuleert omdat niet de gehele betaling is ontvangen). Bij annuleren* tot dertig dagen voor de
marktdag betaalt U 100% van het standgeld. Bij annulering* op de dag zelf of niet op komen
dagen staat een boete van € 100,- * ongeacht de reden.
Voor aanvang van het evenement:
Maximaal een week voor het evenement ontvangt u (als de factuur voldaan is) een email met
daarin de tijden van opbouw en afbouw en overige zaken.
Voor standhouders met verkoopwagens en grondplaatsen kunnen wij andere tijden om te
melden hanteren.
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U bent verantwoordelijk voor het kraamnummer wat u toegewezen krijgt van de organisatie,
ruilen van kraam mag dan ook alleen na toestemming van de organisatie.
U dient in bezit te zijn van een geldige (markt) WA verzekering.
Heeft u zich niet gemeld binnen de aangegeven tijden bij de organisatie dan vervalt uw kraam
en mag de organisatie deze opnieuw verhuren. De betalingsverplichting blijft behouden.
Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen of te verhuren aan andere
deelnemers.
Na het lossen bij uw kraam dient u uw auto meteen van het marktterrein te verwijderen.
Tijdens het evenement:
Aanwijzingen van de organisatie of gemeentelijke handhavers dienen stipt en onmiddellijk te
worden opgevolgd.
Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds
betaalde marktgelden.
Het aanbieden van etenswaren mag alleen na goedkeuring van de organisatie en dient
overeenkomstig de door de overheid gestelde eisen te geschieden.
Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van het evenement de
kramen te ontruimen of het marktterrein te verlaten, wanneer wij dit constateren zullen wij een
boete van € 50,- aan u doorbereken en kunnen u uit ons deelnemersbestand schrappen.
Indien de organisatie constateert tijdens het evenement dat men stroom gebruikt wat vooraf
niet gereserveerd is, wordt er € 50,- in rekening gebracht. Dit dient per direct contant betaald te
worden.
Na afloop van het evenement:
Alle vuilnis/afval dient na afloop door u zelf te worden afgvoerd naar de vuilcontainer en uw
plaats dient schoon achter gelaten te worden.
Wanneer geconstateerd wordt dat u afval heeft laten liggen, brengen wij u € 50,= in rekening
ter dekking van de opruimkosten.
Graag eerst uw spullen inpakken/kraam ontruimen en dan pas uw auto halen.
Voorwaarden afnemen Elektra
Indien u elektra reserveert en of gas gebruikt dient u de volgende regels in acht te nemen.
Elektra
- Alleen onze technici sluit alles aan, het is niet toegestaan uw aansluiting te delen met
anderen tenzij besproken met de aangewezen personen.
- De stroom wordt aangelegd tot aan uw plaats.
- Uw elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van
het plaatselijke energiebedrijf.
- Uw elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een
aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
- De verplaatsbare leiding (verlengsnoer) van een bakkraam/bakwagen naar een
aansluitpunt voor elektriciteit moet:
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- minstens 3 aderig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 21⁄2 mm2;
- zijn beschermd door een om manteling van neopreen, die geen beschadigingen of
gebreken vertoont. Dit betekent geen bouwmarkt of action kwaliteit.
De lengte van een verplaatsbare leiding (verlengsnoer) mag ten hoogste 25 m bedragen
en moet geheel zijn uitgerold.
De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) moet zodanig
zijn, dat er niemand over kan struikelen.

Gasflessen
Gebruikt u gasflessen dan gelden de volgende regels:
- Bij een bakkraam/bakwagen mogen niet meer losse gasflessen/gastanks aanwezig zijn
dan als werkvoorraad voor één dag nodig is.
- De waterinhoud van losse gasflessen/gastanks mag niet groter zijn dan 115 liter.
- De LPG-systemen ten behoeve van kook- en verwarmingsdoeleinden in bak- en
frituurvoertuigen dienen te voldoen aan het gestelde in NPR 2577 (Mobiele
verwarmingssystemen – Eisen voor installaties van LPG-systemen voor gebruik in
vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen). Waar de richtlijn NPR
2577 conflicteert met de norm NEN-EN 1949 (Eisen voor de installatie van LPG-systemen
voor huishoudelijk gebruik en vrijetijdsvoertuigen en andere wegvoertuigen) geldt de
norm.
- Het gebruik van LPG: Het voorhanden hebben en het gebruik van autogas,
handelspropaan of –butaan in autogastanks, anders dan voor de tractie van motor
voertuigen, is verboden.
- Gasflessen moeten zijn voorzien van een door Lloyds Register-Stoomwezen erkend
geldig keurmerk of het Europese keurmerk PIE () volgens de Europese richtlijn
1999/36/EG.
De aanwezigheid van gasflessen waarvan de goedkeuring volgens de ingeponste datum meer
dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, is verboden. Voor Shell-benegas en Primagas flessen
is dit 15 jaar. Gasflessen en gastanks mogen slechts tot 80% worden gevuld.
Een lege gasfles moet altijd met gesloten afsluiter worden bewaard. Afsluiters moeten tegen
beschadigen worden beschermd. Als de bescherming uit een afneembare kop bestaat, moet deze
bij niet aangesloten flessen zijn aangebracht. Het gebruik van een reduceerventiel
(drukregelaar) dat ouder is dan 5 jaar is verboden. Een verbruikstoestel mag uitsluitend op de
standplaats in werking zijn. Tijdens het transport van de bakwagen moeten de afsluiters van
gasflessen en/of gastank te allen tijde zijn gesloten. Alle toegepaste appendages moeten van
een door Lloyds Register- Stoomwezen goedgekeurd type zijn of voorzien van een Gastec
QA. Het leidingnet moet zijn uitgevoerd als een vaste leiding van metaal. Aan het einde van elk
aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een afsluiter bevinden. Het
gebruik van een gasslang is alleen toegestaan:
– voor het aansluiten van een verbruikstoestel op het leidingnet;
– als koppelslang tussen een gasfles/gastank en het leidingnet;
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– als koppelslang tussen een gasfles/gastank en een manifold. Elke
verbindingsslang tussen een drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet: – zijn vervaardigd
van synthetische rubber met één of meer staaldraad en/of textielinlagen en niet ouder zijn dan
twee jaar; – door middel van slangklemmen op slangpilaren zijn bevestigd; – vrij en
ongespannen zijn aangelegd – zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare
temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadiging wordt voorkomen – zo kort mogelijk
zijn gehouden. De slanglengte voor een tijdelijke opstelling mag maximaal 10 m bedragen –
voorzien zijn van het opschrift “butaangas of propaangas” en voldoen aan de eisen, gesteld in de
normen, NEN-EN 559 / NEN-EN 1763 of NEN 5654;
NB op de slang het jaar van aanmaak aangegeven en de zwarte slang met vaste metalen
koppelingen. Het jaar van fabricage is hier ingeponst op de metalen koppeling. Het leidingnet
met toebehoren moet iedere twee jaar en zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding
geven (bijvoorbeeld bij wijzigingen en reparaties), worden gekeurd en beproefd. Van de
beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende en door de vergunninghouder
mede ondertekende verklaring bij de gebruikers aanwezig zijn. De keuring en beproeving moeten
bevatten:
Propaanslangen zijn er in twee uitvoeringen: de oranje/bruin gekleurde, met
controle op de vereiste beveiligingen van het leidingsysteem en controle op de goede werking
van deze beveiligingen.
Wij zullen tijdens de opbouw (maar ook daarna) dit streng controleren, indien u niet beschikt
over de juiste materialen kunnen wij u niet van stroom voorzien en uw deelname (zonder
terugbetaling van uw staangeld) per direct annuleren.
Aansprakelijkheid
De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor enige schade of diefstal van goederen die
aangeboden worden door standhouders. Tevens is de organisatie in geen geval aansprakelijk
voor geleden schade door slechte weersomstandigheden of door afgelasting van het evenement
door overheden of overmacht.
Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.
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