
 
 

 

Algemene voorwaarden voor de Markten van H&H 

Marktkramenverhuur 
 

1 Aanmelden/Reserveren: 

Aanmelding deelname via www.hh-marktkramen.nl via het inschrijfformulier of evt. direct via een email 

aan info@hh-marktkramen.nl. Vervolgens ontvangt u een bevestiging/factuur. Bij een volgeboekte markt 

ontvangt u een afwijzing en wordt u op de reservelijst geplaatst. Uw aanmelding is definitief wanneer u het 

volledige inschrijfgeld aan H&H Marktkramenverhuur overgemaakt heeft. 

2 Betalingsvoorwaarden: 

Het volledige bedrag wordt uiterlijk 2 weken na inschrijving vooraf betaald op rekeningnummer    NL 96 

RABO 0144 4344 31 tnv H&H Marktkramenverhuur ovv het factuurnummer. Indien u betaald heeft 

ontvangt u ca. 1 week voor de markt uw plaatsnummer/gegevens per mail. 

3 Annuleringsvoorwaarden: 

Afmelden altijd schriftelijk per mail.  

Tot 1 maand voor aanvang van de markt kunt u kosteloos annuleren. 

Tot 1 week voor aanvang van de markt kunt u nog annuleren met aftrek van € 10.- administratiekosten. 

Bij latere annulering dan 1 week van te voren ontvangt u uw inschrijfgeld niet meer terug. 

4 Plaatstoewijzing: 

Indien u betaald heeft ontvangt u ca. 1 week voor de markt uw plaatsnummer/gegevens per mail. 

5 Stroom: 

Stroom is beperkt aanwezig en men dient van te voren via het inschrijfformulier te kennen te geven of men 

van stroom gebruik wil maken. Kosten € 10.- per dag, dit wordt (meestal) contant op de markt afgerekend. 

U dient zelf te zorgen voor een veilig en goedgekeurd (CE-markering) verlengsnoer indien u gebruik wilt 

maken van stroom. 

6 Regels: 

Deelnemers dienen zich te houden aan geldende regels van gemeente, brandweer, politie, 

hulpverleningsdiensten en de organisatie. Aanwijzingen en instructies van de organisatie dienen strikt te 

worden opgevolgd. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken is de organisatie bevoegd u de 

deelname aan de markt, zonder restitutie, te ontzeggen. 

Standhouders dienen de gehele markttijd op hun standplaats te blijven staan, zie tijden inschrijfformulier. 

Standhouder is verplicht zijn standplaats schoon achter te laten, afval en overtollige goederen dient u mee 

te nemen. 

Het is niet toegestaan folders/flyers te verspreiden op de markt. 

Honden zijn toegestaan op de markt, maar dienen te zijn aangelijnd. 

Voertuigen achter de kraam is beperkt mogelijk, in overleg met de organisatie. 

Waar deze voorwaarden niet in voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend. 

7 Aansprakelijk: 

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect geleden door de wederpartij, diens 

personeel of diens bezoekers, te denken valt hierbij aan bv bedrijfsschade en schade door diefstal, 

vernieling of (extreme) weersomstandigheden.  


