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Algemene Voorwaarden ‘Nazomermarkt 2022’  

1. Deze voorwaarden, verder te noemen "de voorwaarden" liggen ten grondslag aan iedere 
overeenkomst tussen de inschrijver / deelnemer, standplaatshouder verder te noemen' en 
Stichting Dorpsplein Velden, organisator van de Nazomermarkt 2022 en de Dorpsfeesten 
Velden.  

2. De Stichting Dorpsplein Velden zal zorg dragen dat iedere standplaatshouder bij de eerste 
inschrijving voor deelname aan de Nazomermarkt deze voorwaarden toegezonden krijgt. 
Deze is van toepassing op de zogeheten Nazomermarkt, georganiseerd op zondag 11 
september 2022.  

3. Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de 
overeenkomst, bindt de Stichting Dorpsplein Velden alleen dan indien de Stichting deze 
afwijkingen van veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.  

4. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk 
schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud 
niet melden.  

5. Aan eventuele afwijkingen van de overeengekomen voorwaarden kan de standplaatshouder 
geen recht voor toekomende transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk 
voor meerdere transacties is overeengekomen.  

6. De voorwaarden blijven dan ook bindend indien afzonderlijke onderdelen, om welke redenen 
dan ook, niet van toepassing zijn.  

7. In geval van overmacht heeft de Stichting Dorpsplein Velden de keuze de uitvoering van de 
overeenkomst voor de Nazomermarkt als ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden 
hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het 
houden van het evenement onmogelijk maken. Behoudens om reden van rampen, dient de 
Stichting Dorpsplein Velden standplaatshouder minimaal 14 dagen van te voren in kennis te 
stellen van het vervallen of het opschorten van een bepaalde markt of braderie.  

8. Indien het evenement in het geval bedoeld als onder artikel 7 niet doorgaat, ontstaat er aan de 
zijde van de Stichting Dorpsplein Velden geen andere verplichting van welke aard dan ook tot 
vergoeding van schade en kosten, dan de verplichting tot onmiddellijke restitutie van de door 
de standplaatshouder eventueel reeds betaalde bedragen. Wanneer deze ontbinding tot stand 
komt door maatregelen rondom het coronavirus, geldt artikel 32. 

9. Vooraf dient bij inschrijving een aanbetaling van € 30,00 via iDEAL worden gedaan. Deelname 
aan de Nazomermarkt is dan nog niet definitief, als vermeld onder artikel 10.   

10. Deelname aan de Nazomermarkt is pas bevestigd bij het ontvangen van een tweede e-mail 
na inschrijving. De Stichting Dorpsplein Velden behoudt het recht in verband met de 
verkoopwaren van standhouders bepaalde standhouders uit te sluiten van de markt. In dit 
geval wordt de aanbetaling gecrediteerd.   

11. De prijzen van de kramen en grondplaatsen zijn als volgt samengesteld:   
  

Grondplaats (geen Food), eerste 4 
meter of deel daarvan  

€ 30,00  

Food (standaard 4 meter)  € 50,00  

Prijs per extra meter  € 5,00  

Stroomaansluiting 230V  € 5,00  
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Stroomaansluiting 400V  € 10,00  

  
12. Bij bevestiging van deelname aan de Nazomermarkt, de tweede e-mail, zal het overige 

bedrag dat de standhouder, indien van toepassing, nog moet voldaan. Deze betaling 
geschiedt op de dag van het evenement. 

13. Indien de standplaatshouder een overeenkomst wenst te annuleren, is hij, afhankelijk van het 
moment van annulering, gehouden tot betaling van de volgende bedragen ter dekking van 
kosten van Stichting Dorpsplein Velden.  

14. Vanaf 21 dagen voor aanvang van het evenement: 50% van de overeengekomen prijs.  
Korter dan 14 dagen voor aanvang van het evenement: de volledige overeengekomen prijs.  
15. In geval de betaling niet d.m.v. overboeking voor de markt of braderie is bijgeschreven, kan de 

Stichting Dorpsplein Velden zonder nadere ingebrekestelling het recht van standplaatshouder 
op een standplaats laten vervallen. De verplichting tot betaling door standplaatshouder blijft in 
dat geval echter volledig van kracht.  

16. Standplaatshouder vrijwaart de Stichting Dorpsplein Velden voor alle schade welke zij mocht 
lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door standhouder 
geleverde goederen of diensten op de Nazomermarkt.  

17. Standplaatshouder mag op de markt of braderie alleen die goederen verkopen waarvan 
melding is gemaakt op het inschrijfformulier / opdrachtbevestiging. De Stichting Dorpsplein 
Velden heeft het recht de verkoop van andere goederen door standplaatshouder te 
ontzeggen.  

18. Standplaatshouder is verplicht zich te houden aan het aantal meters dat is aangevraagd via 
het inschrijfformulier dan wel wordt vermeld in de opdrachtbevestiging.  

19. Plaatsing van de kraam, verkoopwagen van handelswaar geschiedt uitsluitend op de plaats 
welke door de Stichting Dorpsplein Velden aan de standplaatshouder is toegewezen.  

20. Het onderling ruilen van standplaatsen is niet toegestaan.  
21. Door de plaatsing van de kraam, verkoopwagen van handelswaar mogen geen ingangen tot 

panden van derden worden geblokkeerd, tenzij deze derde toestemming hiervoor heeft 
verleend. Bij de indeling van de standplaatsen is rekening gehouden met ruimte welke de 
standplaatshouder vrij dient te houden.  

22. Door de plaatsing van de kraam, verkoopwagen van handelswaar mag geen doorgaande 
routes voor hulpdiensten zoals politie, brandweer of ambulance worden geblokkeerd. 
Informatie omtrent deze aanrijdroutes kan de standplaatshouder verkrijgen bij de Stichting 
Dorpsplein Velden.  

23. Aanwijzingen van de Stichting Dorpsplein Velden of aangestelde mensen dienen ten alle 
tijden worden opgevolgd.  

24. Standplaatshouder is tijdens het evenement verantwoordelijk voor gehuurde zaken en zal 
deze na afloop in dezelfde staat teruggeven.  

25. Standplaatshouder zal aan andere standplaatshouders en bezoekers op het evenement op 
geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en er voor zorgen dat met zijn goedvinden 
aanwezige derden dit evenmin doen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de veiligheid van de 
bezoekers.  

26. Indien standplaatshouders van stroom gebruik maken, moeten zij de kabels, welke over 
gangpaden e.d. liggen, voorzien van matten. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de 
standplaatshouder.  

27. Standplaatshouder dient zelf zorg te dragen voor het bezemschoon achterlaten van de 
standplaats. Het achterlaten van niet verkochte goederen of van afval is ten strengste 
verboden. Het is niet toegestaan afval naast of nabij een afvalbak te plaatsen.   

28. Eventuele voertuigen van standplaatshouder dienen op een daartoe door iemand van de 
Stichting Dorpsplein Velden aangewezen parkeerplaats buiten het markt-of braderieterrein te 
worden geplaatst.   

29. In geval van een geschil tussen standplaatshouders onderling met betrekking tot het 
evenement, heeft de Stichting Dorpsplein Velden het recht om een voor ieder bindende 
beslissing te nemen. Indien een standplaatshouder zich niet bij de genomen beslissing wenst 
neer te leggen, heeft de Stichting Dorpsplein Velden het recht om deze standplaatshouder 
van het evenement te weren dan wel te (doen) verwijderen.  

30. Tevens houdt de Stichting Dorpsplein Velden zich het recht voor het ten gehore brengen van 
muziek te verbieden dan wel de sterkte van het geluid te matigen, wanneer er naar zijn 
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mening hinder of overlast voor bezoekers, omwonenden of andere standplaatshouders mocht 
ontstaan.  

31. Op een met de Stichting Dorpsplein Velden gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing.  

32. Indien door beperkte maatregelen rondom het coronavirus van de overheid de Nazomermarkt 
geen doorgang kan vinden, zal de Stichting Dorpsplein Velden overgaan tot restitutie van het 
aanbetalingsbedrag.  

 


