Spelregels voor deelname aan de Braderie/markt
Brandersfeesten Schiedam
Inschrijven
1.

Inschrijven voor de braderie/markt kan
digitaal op
www.brandersfeesten.nl/inschrijven. De
organisatie doet zelf de indeling van de
marktplaatsen. Uw plaats wordt pas
openbaar gemaakt nadat de organisatie u
telefonisch heeft gesproken.

2.

Prijs per 4 meter € 112,50 per dag, excl.
stroom. De stroomkosten zijn € 12,50 per
dag.

3.

Er kan alleen voor zaterdag en zondag
geboekt worden. Voor één dag is niet
mogelijk.

4.

Al onze genoemde prijzen zijn inclusief
B.T.W.

5.

Een foto van de kraam/tent/wagen moet bij
de organisatie binnen zijn om een plaatsing
op de braderie mogelijk te maken.

6.

De aanmelding dient binnen te zijn voor 30
juli 2014. Nadat u zich definitief heeft
ingeschreven ontvangt u een factuur. Op de
factuur vindt u een betalingstermijn. Mocht
u na het verstrijken van de termijn nog niet
hebben betaald dan komt uw inschrijving te
vervallen. De Brandersfeesten kent geen
borgsysteem.

7.

Nadat de huur voor de marktplaats is
ontvangen, is de inschrijving definitief en
ontvangt u een bevestiging, uw
kraamnummer en verdere informatie
betreffende het evenement. De organisatie
kan ten alle tijden de plaats wijzigen

8.

Op verschillende locaties binnen het
centrum van Schiedam gelden
verschillende kraamafmetingen. Dit in
verband met brandweer- en
veiligheidsvoorschriften.

9.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op
toegekende plaatsen tijdens eerdere edities
van de Brandersfeesten.

10.

Branchebescherming: De Brandersfeesten
heeft een gevarieerd productaanbod, men
mag dus geen andere producten verkopen
dan dat bij de inschrijving is vermeld.

11.

De Brandersfeesten heeft het recht
producten te weigeren als dit in strijd is met
de normen en waarden of het thema van de
braderie/markt.

12.

Onderhuur van de kraam is verboden.
Indien er onderhuur wordt geconstateerd
zal uw kraam onmiddellijk worden
verwijderd en zal u toegang tot volgende
edities van De Brandersfeesten worden
ontzegd.

Op de markt zelf
1.
Op de braderie/markt dient u op tijd
aanwezig te zijn, minimaal een uur van te
voren.

2.

Mocht u niet op tijd kunnen komen, geef dit
dan telefonisch door op 010-2733087. Als
uw kraam niet op tijd bemand is heeft De
Brandersfeesten het recht om uw plaats
naar eigen inzien op te vullen.

3.

De Brandersfeesten zal een infokraam
plaatsen nabij het evenemententerrein (op
de hoek van de broersvest en de
boterstraat). Voordat u uw kraam in gebruik
neemt dient u zich daar te melden. Op het
terrein zelf zullen ook medewerkers
aanwezig zijn. U kunt ze herkennen aan de
kleding met het Brandersfeesten logo. Zij
zullen u verder wegwijs maken en een
aanspreekpunt zijn gedurende de dag.

4.

U dient er rekening mee te houden dat uw
auto, bus of vrachtwagen buiten het
evenemententerrein geparkeerd moet
worden. Alleen als dat van te voren is
gecommuniceerd kan uw vervoer achter uw
kraam of grondplaats blijven. Anders dient
u uw vervoer een half uur voor aanvang
van de markt te hebben verwijderd.
U moet zich kunnen legitimeren op de
markt.

5.

6.

U dient te allen tijde de aanwijzingen op te
volgen van de organisatie, politie,
brandweer en beveiliging.

7.

Het is niet toegestaan om eerder dan de
aangegeven sluitingstijd van de markt op te
ruimen. Vertrekt u toch eerder, dan heeft
De Brandersfeesten het recht u volgende
edities van De Brandersfeesten te
weigeren.

8.

U dient uw kraam en grondplaats altijd
schoon achter te laten. U dient uw eigen
vuil mee te nemen, u mag ook niets
achterlaten bij de gemeentelijke
prullenbakken. Aan het einde van de dag is
er altijd controle op achtergelaten vuil. Als
uw plaats niet schoon is heeft De
Brandersfeesten het recht u te weigeren in
volgende jaren en de schoonmaakkosten
aan u door te berekenen.

9.

In verband met veiligheidsvoorschriften
zullen de kramen ‘s avonds worden
afgebroken en in de ochtend weer
opgebouwd. U kunt in het geval dat u beide
dagen aanwezig bent dus niets achterlaten.

10.

Mocht u gebruik willen maken van stroom,
dan dient u dat bij uw aanmelding te
vermelden en zelf zorg te dragen voor
gekeurde bekabeling.

10.
11.

Aan het einde dient u uw eigen spullen op
te ruimen en mee te nemen. Kramen en
karren van uw zelf mag u op eigen risico
laten staan het hele weekend.

12.

vanaf 7.00 uur kunt u het terrein op om op
te bouwen. Om 10.00 uur moet op beide
dagen het terrein auto vrij zijn. Alles wat
buiten de afmetingen van uw plaats valt
moet dan dus van het terrein af zijn.

Overig
1.

De Brandersfeesten probeert te allen tijde
een gezellig evenement te organiseren. Er
zal dan ook voor voldoende publiciteit
gezorgd worden.

2.

De Brandersfeesten worden altijd
georganiseerd onder voorbehoud van het
verkrijgen van de benodigde vergunningen.
Indien er geen vergunning word verleend
zal een annulering noodzakelijk zijn. De
Brandersfeesten zal u hiervan tijdig op de
hoogte stellen.

3.

De Brandersfeesten heeft het recht om de
braderie/markt, zonder opgaaf van reden,
te annuleren. Vervolgens zal de boeking en
de betaling (in overleg) worden
doorgeplaatst naar een eventueel
vervangende datum of restitutie van het
inschrijfgeld. De Brandersfeesten zal u
hiervan tijdig op de hoogte stellen.

4.

Slechte weersomstandigheden kunnen
voor deelnemers aan de braderie/markt
nooit een reden voor annulering zijn.

5.

Annulering: wanneer u uw deelname
annuleert tot 2 weken voor aanvang van De
Brandersfeesten zullen wij u 50% van de
kraamhuur retourneren. Als u binnen twee
weken voor aanvang annuleert kunnen wij
helaas geen kraamhuur meer aan u
retourneren.

6.

Alle deelnemers dienen zelf op de hoogte
te zijn van de eisen en voorwaarden
behorende bij de branche. Uw apparatuur
dient aan wettelijke eisen en voorschriften
te voldoen en indien u met open vuur
werkt, dient u een gekeurde brandblusser
bij zich te hebben. Wanneer u
levensmiddelen verkoopt, houdt u zich dan
aan de betreffende wet- en regelgeving. Let
op! Controle door de bevoegde instanties
vindt regelmatig plaats en u bent zelf
verantwoordelijk voor eventuele boetes
en/of andere maatregelen.

7.

De Brandersfeesten kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verlies, diefstal en/of
schade, in welke vorm dan ook.

8.

Deelnemen aan De Brandersfeesten
geschiedt geheel op eigen risico.

9.

Tijdens het evenement worden er door
onze medewerkers foto’s gemaakt t.b.v.
promotiedoeleinden. U kunt hier geen
bezwaar tegen maken!

Op Zaterdag 27 september en Zondag 28
September 2014 zijn de tijden voor alle
food kramen van 12.00 uur tot 17.00 uur

