
Algemene Voorwaarden Heerlijcke Markt Diepenheim  

Stichting Cultuurcentrum Herberg de Pol te Diepenheim is organisator van de Heerlijke Markt 
Diepenheim en wordt hierna “de organisatie” of “de organisator” genoemd. 

Aanmelding	
Aanmelding als deelnemer/verkoper op de Heerlijcke Markt kan gedaan worden door middel van 
het inschrijfformulier dat via de website www.diepenheim.nl is te downloaden of op verzoek wordt 
toegestuurd. 

Inschrijving geeft geen recht op deelname. 

Voorwaarden voor deelname zijn: Vernieuwend, niet alledaagse creaties, unieke ontwerpen, 
exclusieve producten, geschikt voor 0-88 jaar, duurzaam, hergebruik van materiaal, geen 
goedkope uitstraling, geen massaproduct, ambachtelijk, proeverij, biologisch, kunstzinnig, 
workshop activiteiten… 

Aanmelding is pas definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de organisatie. De 
organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te 
weigeren. 

Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven. Wij doen ons uiterste best hieraan 
te voldoen maar kunnen niets garanderen. 

De markt zal op De Hagen en het Ottenplein in Diepenheim gehouden worden, maar kan door 
omstandigheden gedwongen uitwijken naar een andere locatie. U wordt hiervan tijdig op de 
hoogte gebracht. 

Indien twee deelnemers een kraam willen delen, dan is dit alleen toegestaan na een schriftelijk 
akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenals het 
verdelen van de kosten. Indien een kraam wordt gedeeld, zonder schriftelijk akkoord van de 
organisatie, dan zal er voor beide deelnemers het volledige reserveringsbedrag gerekend worden 
(volledige standhuur). 

Bij inschrijving dient u een omschrijving van de artikelen te geven waarmee u op de markt gaat 
staan. De artikelen waarmee u daadwerkelijk op de markt staat dienen overeen te komen met de 
omschrijving. Tussentijdse wijzigingen in het assortiment kunnen gedaan worden in overleg met 
de organisatie. 

Annulering	
Annulering dient schriftelijk of per mail en gedateerd te gebeuren bij de organisatie. 

Annuleren is gratis tot tien dagen voor de eerstvolgende streekmarkt, daarna betaalt u het 
volledige bedrag.  
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Betaling		
Betaling geschiedt max. 10 dagen vooraf door overmaking van het bedrag op het 
rekeningnummer vermeldt op de factuur onder vermelding van: het factuurnummer en het HMD-
nummer en de marktdatum. U ontvangt tijdig een factuur van de organisatie.   
Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komen geheel voor 
rekening van de deelnemer. 

Ook voor een tweede kraam betaalt u het volledige tarief.  

Indien u geen gebruik wenst te maken van een kraam, omdat u bijvoorbeeld met een mobiele 
installatie komt, betaalt u een aangepast tarief. 

Voor eigen verkoopwagens die een plek groter dan 4 meter nodig hebben gelden andere 
tarieven. Neem hiervoor contact op met de organisatie. 

Aankomst	op	de	Heerlijcke	Markt 
Bij aankomst meldt u zich bij de marktmeester, die u naar uw kraam zal verwijzen. De organisatie 
van de Heerlijcke Markt bepaalt de plaatsing. Hierover kan niet worden gediscussieerd of 
gecorrespondeerd. 

Deelnemers aan de streekmarkt kunnen lossen tijdens de aangegeven op- en afbouwtijden. 
Houd uw laad- & lostijd zo kort mogelijk. 

Het is niet mogelijk uw auto bij de kraam te parkeren. 

Het marktterrein dient 15 minuten voor opening van de markt autovrij te zijn. 

Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven, mogen benut worden door de 
organisatie. 

Indien een deelnemer een half uur na aanvangstijd van het evenement niet is verschenen dan 
vervalt de reservering. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie. 

Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan 
andere partijen. 

Het is niet mogelijk van kraamplaats te ruilen zonder toestemming van de organisatie. 

U dient stapvoets over het marktterrein te rijden. 

Tijdens	het	inrichten	van	uw	kraam	
• Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s. 
• Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en het terrein. 
• Tussen objecten en bebouwing dient tenminste twee meter vrije ruimte te zijn. 
• (Gasgestookte) bak-, braad- en frituurinrichtingen moeten tenminste vijf meter van bebouwing 

en brandbare goederen verwijderd zijn, bij elektrische bak- en braadinrichtingen geldt een 
minimum afstand van twee meter. 

• Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, en geen haringen in de bestrating. 
• Indien u stroom nodig heeft bent u zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte 

stekkers. 
• U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele slechtweervoorzieningen en het aanbrengen 

hiervan zoals haringen, zeilen en scheerlijnen ter versteviging van uw kraam bij slecht weer. 
• Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de 

organisatie. 
• (Vet)vlekken op de bestrating: de bestrating van het terrein is van poreuze natuursteen. Het 

schoonmaken van vetvlekken is een moeilijke en kostbare klus. Onder bakplaatsen moet een 
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vuurwerend zeil geplaatst worden. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door 
u ontstane schade aan het terrein. Zorg derhalve voor een goede 
aansprakelijkheidsverzekering. 

• Indien u direct eten of drinken serveert of laat proeven of anderszins een activiteit heeft waar 
afval door ontstaat, bent u verplicht een afvalbak te plaatsen en deze na afloop zelf af te 
voeren.  

• De kraam dient er te alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, 
verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen. 

• Uw kraam dient vanaf de vooraf aangegeven aanvangstijd van de markt ingericht te zijn, en 
gereed voor verkoop. 

• De Heerlijcke Markt begint om 11:00 uur. 

Tijdens	de	Heerlijcke	Markt	
Aanwijzingen van de organisatie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/
of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden. 

Indien u gaat bakken of braden dient u in het bezit te zijn van een draagbaar blusmiddel. Het 
blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik 
gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede 
werking worden gecontroleerd. 

Gebruik van LPG anders dan t.b.v. voortstuwing van een motorvoertuig is ten strengste 
verboden. 

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar 
wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen 
(uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling 
van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden 
genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de 
Hygiënecode Ambulante Handel. 

Verkoop van drank is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen en men 
voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van het 
sociale hygiëne diploma. 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen. 
(ook niet door weersinvloeden). Dit negeren en toch doen betekent uitsluiting van de markt 
zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden. 
In geval van een geschil tussen standplaatshouders onderling met betrekking tot het evenement, 
heeft de organisatie 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 organisatie 
het recht om deze standplaatshouder van het evenement te weren dan wel te (doen) verwijderen. 

Tevens houdt de organisatie 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 mening hinder of overlast voor 
bezoekers, omwonenden of andere standplaatshouders mocht ontstaan. 

Elektriciteit 
De organisatie levert alleen elektriciteit, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van waren. 

Indien u elektriciteit gereserveerd heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor haspels en 
geschikte stekkers. 

Elektriciteit zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde elektriciteit 
(aangegeven in watt). 
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Opgave van de benodigde hoeveelheid elektriciteit dient vermeld te worden op het 
reserveringsformulier. Zonder vermelding behoudt de organisatie zich het recht voor om geen 
elektriciteit aan te bieden. 

Indien op de dag van het evenement blijkt, dat de deelnemer geen elektriciteit meer nodig heeft, 
dan is het niet mogelijk om het reserveringsbedrag te verlagen. 

Deelnemers die op de dag van het evenement wijzigingen willen aanbrengen in de 
elektriciteitsvoorziening (lees: verplaatsen elektriciteitspunten, -kabels, etc.), bespreken dit vóór 
handelen, met de organisatie. 

Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het 
evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere 
kosten. 

Na	afloop	van	de	Heerlijcke	Markt 
Om 16:00 uur zal de Heerlijcke Markt sluiten en vanaf die tijd kunt u het terrein per auto weer 
bereiken om te laden. Houd rekening met het nog aanwezige publiek en uw collega’s. 

Vuilnis, lege flessen, dozen etcetera dient u zelf mee te nemen en af te voeren. 

Uiterlijk een uur na afloop van de Heerlijke Markt dient uw kraam leeg te zijn. 

Overig 
Gebruik van de naam Heerlijcke Markt is niet toegestaan, ook niet voor eigen PR-doeleinden 
tenzij met toestemming van de organisatie. 

De Heerlijke Markt-organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of 
schade. 

U neemt deel aan de Heerlijcke Markt op eigen risico. 

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade/omzetderving als gevolg van vertragingen, 
mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke 
overmachtssituatie dan ook. 

De Heerlijcke Markt organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet 
direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten 
zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer 
geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend. 

De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen. 

De organisatie levert kramen van 4.15 x 1.10 meter met afdak.
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