Voorwaarden en regels voor deelname aan de Beeldende Kunstmarkt Bergen N.H. in 2019
1.

Het ten toon te stellen werk:
•
U mag alleen eigen werk (zelfgemaakt) uitstallen en ten verkoop aanbieden.
•
De Kunstmarkt commissie beoordeelt aan de hand van ingezonden foto’s of uw website uw werk en neemt u – bij goed bevinden –op in het
deelnemersbestand.
•
Slechts een kunstvorm per kraam is toegestaan.
•
Heeft u van uw kunstvorm kaarten, dan niet meer dan een standaard of fruitschaaltje op uw kraam.
•
Tijdens de eerste deelname wordt uw kraam en werk beoordeeld en mag de Kunstmarkt commissie of de marktmeester een beslissing nemen
om u verdere deelname in te trekken.

2.

Locatie, datums, parkeren, tijden en inrichting van kraam:
•
De kunstmarkt wordt gehouden rondom de Ruïnekerk en in Ruïnelaan, Bergen N.H.
•
De kunstmarkt wordt gehouden op 10 donderdagen vanaf 27 juni 2018 t/m 29 augustus 2019.
•
Het is niet toegestaan om uw auto op het marktterrein te parkeren. (Er zijn genoeg parkeerplaatsen in de buurt van de markt.)
•
De kunstmarkt vangt aan voor publiek vanaf 17.00 uur t/m 22.00 uur. Met de invulling van de kraam kan worden aangevangen vanaf +
16.00 uur maar niet later dan 17.00 uur.
•
Auto’s en/of aanhangwagens mogen tijdens de openingsuren (17.00 uur - 22.00 uur) van de kunstmarkt niet op het marktterrein staan of
gebracht worden.
•
De kraam mag niet voor 22.00 uur ontruimd worden maar dienen om 22.45 uur te zijn ontruimd.
•
Alle kramen zijn 4m x 1m, voorzien van een luifel (marktkraam) en twee lampen.
•
Zorg voor een verzorgde kraam. De tafel moet volledig met een fatsoenlijk kleed bedekt worden. Het is u aangeraden ook de voorzijde van
u tafel te bedek met een kleed om zodoende alle spullen onder en achter uw kraam te verbergen. De zijkant van uw kraam mag u niet
verder dan tot het hart van uw kraam aankleden. Let goed op dat u het aanzicht van de kraam van u buurman/vrouw niet belemmeren.
•
Het aanbrengen van zelf meegebrachte verlichting, apparatuur, etc., is in verband met het totaal geïnstalleerde elektrische vermogen soms
niet mogelijk, eerst contact daarover opnemen met de marktmeester.
•
Standplaatsen die om 17.05 uur niet zijn bezet komen weer ter beschikking van de commissie en worden door de commissie vergeven aan
derden zonder restitutie.
•
Het is niet toegestaan uw kraam of een gedeelte daarvan, of standplaats, zelf ter beschikking te stellen aan derden. U mag minstens een
week voor de aanvang van uw marktdag schriftelijk informeren bij de commissie over de mogelijkheden. De zeggenschap blijft ten alle
tijden bij de commissieleden. Houdt er wel rekening mee dat er voor ieder wijziging €10,00 administratiekosten verschuldigd is.
•
Het is niet toegestaan om de ruimte naast of voor uw kraam te gebruiken voor uw kunstwerken of voor o.a. tafeltjes, standaarden voor
kaarten en schilderijen, etc. zonder (vooraf) schriftelijke toestemming van de Kunstmarkt Commissie. De ruimte is ingedeeld volgens de
voorschriften van de Bergense Brandweer en een afwijking kan in strijd zijn met de vergunning dat leiden tot een boete.
•
U bent verplicht uw standplaats schoon achter te laten. Glas of groot afval mag u zelf meenemen of in een afvalbak plaatsen. Alle
deelnemers ontvangen ieder avond een plastisch tasje voor kleine afval. Maak het dicht en leg het bovenop uw kraam aan het eind van de
markt. Dit zal door de marktmeester opgeruimd worden.

3.

Betaling
•
U dient het verschuldigde bedrag binnen het bepaalde termijn in uw contract te betalen door storting op de bankrekening zoals aangegeven
in het contract. Hiervoor wordt u geen acceptgiro, factuur of enig ander bericht toegezonden. Uw contract blijft uw bewijs van betaling.
•
Bij annulering uwerzijds, nadat u deelname is bevestigd, of bij een herinnering om te betalen bent u aansprakelijk voor €10,00
administratiekosten, dat u overmaakt op bovengenoemde bankrekening.

4.

Aansprakelijkheid
•
De organisatie/kunstmarkt commissie is niet aansprakelijk voor schade welke kan zijn ontstaan voor, tijdens of na de kunstmarkt. Dit betreft
zowel schade aan kunstwerken, als aan uzelf of uw voertuig.
•
U bent zelf verantwoordelijk voor een W.A. (markt) verzekering, t.a.v. derden.

5.

Naleven regels
•
Alle namens de groepscommandant der rijkspolitie in het belang van de openbare orden te geven aanwijzingen dienen stipt en terstond te
worden opgevolgd, alsmede van de commissieleden en de marktmeester.
•
De verleende toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken, indien omstandigheden buiten onze invloed het noodzakelijk maken.
•
Bij andere invulling van uw kraam dan opgegeven, mag de marktmeester u meteen verzoek om uw kraam te ontruimen en de markt te
verlaten zonder restitutie.
•
De standplaats dat u krijgt toegewezen bij inschrijving is een voorlopig kraamnummer en mag door de kunstmarkt commissie gewijzigd
worden indien nodig. Let op dat u altijd op de goede kraamnummer staan.
•
Restitutie voor kramen verhuur, vinden niet plaats, ook niet bij ziekte of zeer.
•
Boetes die u worden opgelegd door Handhaving of de Rijksoverheid omdat u verzuim zich aan de Regels te houden blijft voor uw eigen
rekening en de organisatie/kunstmarkt commissie stelt zich niet aansprakelijk hiervoor.
•
We stellen het zeer op prijs, als u niet kunt komen op de data die voor u zijn gereserveerd, dat u ons daar zo spoedig mogelijk van op de
hoogte brengt.
•
Bij het niet naleving van regels en/of aanwijzingen kan verwijdering of uitsluiting van deelname aan kunstmarkten het gevolg zijn.

Bergen, N.H. 10 augustus 2018

