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1. Tijdens de Jaarmarkt in Heukelum zijn de algemene voorwaarden van toepassing.  

 

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur van Stichting 

Jaarmarkt Heukelum (hierna te noemen; de organisatie en/of de marktmeester) een 
beslissing welke bindend is voor alle partijen.  

 

3. Alleenrecht voor verkoop wordt op onze markt niet verstrekt. 

 
4. Inschrijving vindt plaats via een volledig en naar waarheid ingevuld inschrijfformulier. 

Informatie over de inschrijving kunt u vinden op onze website of aanvragen via de 

marktmeester. Formulieren die niet juist en volledig zijn ingevuld worden niet in 

behandeling genomen.  
 

5. Door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, verklaart 

u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en 

de brandveiligheidsvoorschriften. Deze kunt u vinden op onze website:  

www.jaarmarkt heukelum.nl en zijn op te vragen via de organisatie en de gemeente 
Lingewaal.  

 

6. Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging. Dit is nog geen bewijs van 

deelname aan de markt. De organisatie streeft er naar om u binnen 3 weken na 
ontvangst van uw inschrijving schriftelijk te laten weten of uw deelname aan onze markt 

is goedgekeurd. Circa 2 weken voor aanvang van de markt ontvangt u een brief met 

daarop de locatie van uw standplaats. Zonder de laatstgenoemde brief heeft u geen 

toegang tot de markt. 
  

7. Het is de deelnemer verboden om de kra(a)m(en) / standplaats aan derden te verhuren 

zonder toestemming van de organisatie.  

 
8. De organisatie probeert rekening te houden met de voorkeurslocatie van de deelnemer. 

Het is echter niet mogelijk om aan ieders persoonlijke wensen te voldoen. Het is voor de 

organisatie geoorloofd om de deelnemer een andere standplaats toe te wijzen. De 

deelnemer is verplicht om de aangewezen locatie/standplaats in gebruik te nemen. 

Onderling ruilen van kraam/standplaats is zonder toestemming van de marktmeester 
niet toegestaan. 

  

9. Vanwege de brandweervoorschriften en beperkte ruimtelijke mogelijkheden is het de 

deelnemer niet toegestaan om de koopwaar buiten de toegewezen plaats of marktkraam 
uit te stallen. Eventuele extra meters dient u vooraf aan te vragen op het 

inschrijfformulier. Het in gebruik nemen van extra ruimte is alleen toegestaan na 

toestemming van de marktmeester. Tijdens de markt vindt controle op naleving plaats. 

Aanwijzingen van de marktmeester en/of de organisatie dienen te allen tijde te worden 
opgevolgd. 

  

10. De deelnemer dient tijdens de jaarmarkt de goederen/diensten uit te stallen/te verkopen 

welke op het inschrijfformulier zijn vermeld. Indien de deelnemer met andere 

handelswaar komt, dient hij/zij dit van te voren met de marktmeester te overleggen. De 
marktmeester mag dit weigeren. 
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11. Deelname aan het evenement is definitief als de onder punt 6 genoemde goedkeuring is 

verleend en het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de 

bankrekening van Stichting Jaarmarkt Heukelum is bijgeschreven. 

  
12. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum, uiterlijk 6 weken 

voor aanvang van de markt is voldaan, (tenzij anders overeengekomen) heeft de 

organisatie het recht de betreffende kraam/standplaats aan een andere deelnemer toe te 

wijzen. 
  

13. Bij annulering van de inschrijving voor het evenement wordt het betaalde bedrag 

teruggestort indien de annulering schriftelijk en  uterlijk vier weken voor de datum van 

het evenement aan de organisatie is gemeld. Voor afmeldingen binnen vier weken vóór 
aanvang van de markt wordt geen restitutie verleend.  

 

14. Indien de deelnemer, op de dag van het evenement niet om 8.30 uur ter plaatse is, 

vervalt het recht op de kraam/standplaats en is er geen mogelijkheid tot restitutie. Als 

de deelnemer later komt door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld autopech) dan 
dient de deelnemer dit voor 8.30 uur kenbaar te maken aan de marktmeester. Het 

telefoonnummer is vermeld in de laatste brief met de locatie van de kraam/standplaats. 

 

 
15. Stichting Jaarmarkt Heukelum of diens vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor 

diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.  

 

16. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke eisen van de 
overheid zoals bijvoorbeeld: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, 

namaakbestrijding, kamer van koophandel. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet 

voldoen aan de wettelijke eisen is niet mogelijk. De organisatie kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor schade die voortkomt uit het niet naleven van de wettelijke eisen. 
  

17. Als deelnemer bent u verplicht op de hoogte te zijn en zich te houden aan de wet en 

regelgeving rondom de bereiding, behandeling, verpakken, verkopen en het bewaren van 

eet- en drinkwaren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Voedsel en Waren 

Autoriteit (VWA) 
 

18. Attracties dienen de jaarlijkse keuringen te hebben ondergaan. Vóór aanvang van de 

markt dient de goedkeurende verklaring aangetoond te worden. De bewijslast en de 

aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de deelnemer. De organisatie wijst elke vorm 
van aansprakelijkheid of (financiële) schade van de hand. De organisatie kan op geen 

enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade en/of letsel dat voortkomt uit 

het gebruik van de attractie door bezoekers van de jaarmarkt.  

 
19. Het is niet toegestaan om geluidsapparatuur te gebruiken c.q. muziek ten gehore te 

brengen,  mits de organisatie hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. 

De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke heffingen zoals Buma.  

 

20. De deelnemer zal tijdens zijn/haar aanwezigheid op het evenement zijn 
kraam/standplaats en directe omgeving vrijhouden van vuil, afval en/of 

verpakkingsmaterialen.  
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21. De markt is voor bezoekers geopend van 9.00 uur tot en met 17.00 uur. Om de markt 

voor bezoekers en deelnemers zo aantrekkelijk mogelijk te houden, is de deelnemer 

verplicht zijn standplaats in te nemen tussen de genoemde tijden. Eerder afbreken van 

uw kraam/standplaats is alleen met toestemming van de marktmeester toegestaan en 
kan tot uitsluiting van deelname in de toekomst tot gevolg hebben.  

 

 

22. In het geval van extreme weersomstandigheden of calamiteiten besluit de organisatie ter 
plekke of het evenement verder doorgang kan vinden. U wordt hiervan direct op de 

hoogte gesteld en dient zich te houden aan het besluit van de organisatie.  

 

23. Het is de deelnemer verboden het marktterrein met een voertuig te betreden binnen de 
gestelde markttijden. Indien uw voortuig zich (met toestemming van de organisatie) 

binnen het marktterrein bevindt, is het niet toegestaan om deze gedurende het 

evenement te verplaatsen.  

 

24. Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de marktmeester en/of overige tot de 
organisatie behorende personen te worden opgevolgd. Indien hier geen gehoor aan 

wordt gegeven, heeft dit directe verwijdering van het marktterrein tot gevolg. In geval 

van ernstige calamiteiten zal de politie hiervan direct in kennis worden gesteld.  

 
25. Aantijgingen, bedreigingen, verbaal en/of fysiek geweld ten aanzien van bezoekers, 

andere deelnemers, de marktmeester en/of de organisatie en de vrijwilligers, 

voorafgaande, tijdens en na afloop van de jaarmarkt, worden niet getolereerd en heeft 

directe verwijdering van het marktterrein tot gevolg. Ook zal hiervan aangifte worden 
gedaan bij de politie.  

 

26. De deelnemer zal aan de andere deelnemers en bezoekers op het evenement op geen 

enkele wijze hinder of overlast veroorzaken.  
 

27. Het is verboden om flyers/brieven of ander drukwerk te verspreiden.  

 

28. Schade aan of door (omgewaaide) marktkramen of goederen/diensten, toegebracht door 

wind, regen of andere weersomstandigheden komen voor risico van de deelnemer. Bij 
ingebruikname van de kraam dient u er zelf zorg voor te dragen dat de kraam intact 

blijft.  

 

29. De kramen en toegewezen standplaatsen mogen, op last van de brandweer, absoluut 
niet worden verplaatst en/of uitgebreid. De doorgaande routes dienen te allen tijde vrij 

te blijven van obstakels, waardoor hulpdiensten zoals politie, brandweer of ambulance, 

toegang hebben tot het gehele marktterrein. De organisatie kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor schade ten gevolge van voertuigen/werkzaamheden van de 
hulpdiensten.  

 

30. Deelnemers kunnen het gebruik van huishoudelijke stroom aanvragen op het 

inschrijfformulier. De organisatie bekijkt voorafgaand aan de toewijzing van de 

standplaats/kraam of de stroom op de betreffende plaats tot de mogelijkheden behoort. 
De deelnemer dient zelf te zorgen voor voldoende meters kabel en een haspel. Voor het 

gebruik van huishoudelijke stroom worden kosten in rekening gebracht. Deze worden 

vermeld op het inschrijfformulier.  
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31. Indien de deelnemer voor stroomvoorziening gebruik wenst te maken van een eigen 

aggregaat, is dit uitsluitend toegestaan na toestemming van de marktmeester. 

Uitsluitend zogenaamde “fluisteraggregaten” komen voor toestemming in aanmerking. 

 
  

32. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het bezemschoon achterlaten van de 

kraam/standplaats. Het achterlaten van niet verkochte goederen of afval is ten strengste 

verboden. Het is niet toegestaan afval naast of nabij een afvalbak te plaatsen. Bij 
constatering van bovengenoemde feiten zullen de kosten voor afvoer van deze goederen 

en/of afval, à €35,- aan de deelnemer in rekening worden gebracht.  

 

33. De organisatie zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten het evenement 
te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het 

is niet mogelijk om de organisatie aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst 

van publiek en de hiermee samenhangende financiële gevolgen.  

 

34. Het evenement wordt georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de 
benodigde vergunningen. Indien deze niet wordt verleend zal het evenement worden 

geannuleerd. Bij extreme weersomstandigheden of omstandigheden die volledig buiten 

de invloed van de organisatie liggen behoud de organisatie het recht om het evenement 

te annuleren. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
schade in welke vorm dan ook als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.  

 

35. Eventuele voertuigen van de deelnemer dienen op een, door de organisatie of 

bijbehorende personen, aangewezen parkeerplaats buiten het marktterrein te worden 
geplaatst. Wanneer er in voorkomende gevallen voldoende ruimte bij de 

kraam/standplaats mocht zijn, dan mag hier uitsluitend worden geparkeerd na 

toestemming van de marktmeester. Deze toestemming wordt uitsluitend voorafgaand 

aan het evenement en bij bevestiging van deelname verleend.  
 

36. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de algemene voorwaarden of andere 

zaken, dan kunt u zich wenden tot de marktmeester. Contactgegevens zijn te vinden op de 
website www.jaarmarktheukelum.nl 

 

De Stichting Jaarmarkt Heukelum dankt u hartelijk voor uw deelname en wenst u een fijne 

dag en goede zaken toe.  

 


