ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor het deelnemen aan evenementen georganiseerd door Stolk&Stolk Organisatie BV, Noordlangeweg 32, 4485 PK Kats
Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
organisator: degene die het evenement organiseert en/of daardoor met de organisatie belast is;
Standhouder: de particulier(en) of rechtsperso(o)n(en) die deelne(e)m(t)(en);
Stand: de ter beschikking van de standhouder gestelde tent, kraam en/of ruimte op het terrein;
Het terrein: de locatie waar het evenement gehouden wordt.
Artikel 2
De standhouder is slechts gerechtigd tot deelname aan het evenement en heeft slechts toegang tot het terrein, indien de voor deelname aan het
evenement verschuldigde bedragen vóór de door de organisator meegedeelde datum door de organisator zijn ontvangen.
Artikel 3
De standhouder neemt voor eigen rekening en risico deel aan het evenement. Uit deelname aan het evenement kan geen enkele aansprakelijkheid
voortvloeien voor de organisator. De standhouder draagt zelf zorg voor het verzekeren van het tentoongestelde.
Artikel 4
De organisator verplicht zich tot het adequaat laten bewaken van het fairterrein tijdens de uren dat de organisatie zelf niet aanwezig is, gedurende de
periode van een dag voor aanvang van het evenement tot en met één dag (tot 12.00 uur) na beëindiging van het evenement. Indien de organisator
zorgt voor bewaking op het terrein, volgt hieruit geen enkele aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook, voor de organisator.
Artikel 5
De organisator verplicht zich tot het verzekeren van de kale stands.
Artikel 6
De standhouder is aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de stand of door het bezoek van personen aan de stand.
Artikel 7a
De openingstijden van het evenement worden vastgesteld door de organisator. Latere afwijkingen van eerder meegedeelde openingstijden leiden niet
tot enige aanspraak op vergoeding van de standhouder.
Artikel 7b
De standhouder is verplicht tijdens de fair aanvangende een half uur voor aanvang tot na afloop (zie openingtijden) de stand adequaat te bemannen.
Artikel 8a
De organisator zal de standhouder de gelegenheid geven voor de aanvang van het evenement de stand op te bouwen en/of in te richten. De
tijdstippen waarop dit zal kunnen geschieden zullen hem van te voren worden medegedeeld. Afwijkingen van deze aan de standhouder medegedeelde
tijdstippen zijn niet zonder toestemming van de organisator toegestaan.
Artikel 8b
De ontmanteling, het opruimen en/of het schoonmaken van de stand en de gebruikte ruimte dient door de standhouder te geschieden en de kosten
ervan zijn voor rekening van de standhouder. De standhouder is daarbij verplicht de aanwijzingen van de organisator op te volgen.
Artikel 8b-1
Indien de standhouder de stand niet op tijd ontmanteld, ontruimd en/of schoongemaakt heeft, is de organisator bevoegd, geheel voor rekening van de
standhouder, tot ontmanteling, ontruiming /of schoonmaken over de gaan.
Artikel 8b-2
Indien de standhouder verzaakt om de stand en de directe omgeving netjes achter te laten, is de organisatie gerechtigd om - behalve de kosten van
het ontruimen en/of schoonmaken – een boete van maximaal € 400,00 op te leggen aan de standhouder.
Artikel 8c
De organisatie verplicht zich tot het laten plaatsen van voldoende vuilcontainers. De standhouder verplicht zich om economisch met de
containerruimte om te gaan (d.w.z. onder andere dozen te pletten of op te vouwen).
Artikel 9
Het is de standhouder niet toegestaan andere artikelen dan vermeld in de productomschrijving te presenteren en/of te koop aan te bieden op de fair.
Artikel 10
De standhouder zal geen overlast veroorzaken aan de andere standhouders en/of omwonenden van het terrein. Eén en ander uitsluitend ter
beoordeling van de organisator. De standhouder verplicht zich, in dit verband, de aanwijzingen van de organisator direct op te volgen. Indien de
standhouder de aanwijzingen niet opvolgt is de organisator bevoegd de standhouder direct van het terrein te verwijderen, zonder tot enige vergoeding
om welke reden dan ook verplicht te zijn.
Artikel 11
De reclameuitingen tijdens een evenement op het evenemententerrein dienen de goedkeuring van de organisator te dragen. Bij afkeuring van een
uiting door de organisator moeten de reclameuitingen op eerste verzoek van de organisatie direct worden verwijderd. De standhouder kan voor
zijn/haar reclameuitingen vooraf in overleg treden met de organisator.
Artikel 12
De organisator stelt aan de standhouder slechts de kale stand ter beschikking, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het gebruik
van de kale stand.
Artikel 13a
De organisator is, indien zich bepaalde omstandigheden voordoen, gerechtigd het evenemenent te annuleren of voortijdig te beëindigen. Onder deze
omstandigheden wordt onder meer begrepen: onvoldoende deelname door standhouders aan het evenement, één en ander uitsluitend ter beoordeling
van de organisator, alsmede overmacht. De organisator zal de standhouders zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een eventuele annulering of
overmachtssituatie. Indien de organisator vooraf tot annulering van het evenement overgaat, zullen de door de standhouder betaalde bedragen
terzake van de deelname aan het evenement aan de standhouder terugbetaald worden.
Artikel 13b
De standhouder is gerechtigd kostenloos tot annulering van deelname aan het evenement over te gaan zonder opgaaf van redenen tot uiterlijk 1
maand voor aanvang van het evenement. Indien de standhouder zich terugtrekt als deelnemer van het evenement binnen de maand voor aanvang van
het evenement, dan is zij verplicht tot betaling van 50% van de deelnamekosten.
Artikel 14
De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover daarvan door de organisator niet schriftelijk is afgeweken.

