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Algemene Voorwaarden Kofferbakmarkten van EVA-Events
* De kofferbakmarkten zijn voor publiek gratis toegankelijk van 10:00-16:00uur.
* U kunt deelnemen als verkoper, maximaal 2 personen per plaats, om uw 2e hands of uw (hobbymatig)
handgemaakte spulletjes te verkopen. Verkoop van eten, (alcoholische)dranken, nieuwe (partij)goederen, 18+,
wapens en dieren is niet toegestaan. Tenzij anders afgesproken met de organisatie.
* Deelnemers kunnen zich melden tussen 8:00-9:30 uur bij de organisatie van EVA-Events. Uitsluitend op vertoon
van uw factuur krijgt u een plaats toegewezen, dus vergeet deze niet (mag ook op uw gsm). Het is niet toegestaan
een plaats te claimen, uw auto alvast op het terrein te parkeren of spullen aan te voeren vanuit een extra voertuig.
* Deelnemerszijn verplicht de aanwijzingen van de organisatie, brandweer, beveiliging of andere functionarissen
belast met het handhaven van de orde en veiligheid op te volgen. . I.v.m de veiligheid van u, uw collega deelnemers,
de bezoekers en de organisatie is het niet toegestaan tijdens de markt uw voertuig te verplaatsen of het terrein
vroegtijdig te verlaten met uw voertuig.
* Vanaf 15:30 mag u uw plaats en de ruimte er omheen opruimen, laat deze schoon en leeg achter, dus zonder afval
of overgebleven spullen en meld u zich af bij de organisatie.Wij plaatsen géén containers, u dient alle overgebleven
spullen mee naar huis te nemen. (dus niet in de afvalbakken op het terrein te proppen) U kunt na controle en op
aanwijzingen van de organisatie de markt na 16:00 uur verlaten.
* De organisatie is niet verantwoordelijk voor slechte verkoopresultaten of tegenvallende bezoekers aantallen,
natuurlijk wordt er veel reclame gemaakt in o.a. lokale bladen, flyeren/posters plakken en via SociaalMedia. Het
delen van onze markten via sociale Media zoals Facebook, Instagram en twitter wordt zeer gewaardeerd.
* De organisatie behoud zich het recht voor om geplande markten teannuleren, te wijzigen of deelnemers te
weigeren zonder opgave van rede. Het vooruit betaalde deelnamegeld zal binnen 8 weken terug gestort worden.
Deelnemers kunnen dan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten. Als er
sprake is van overmacht (of zeer slechtweer) zal er geen restitutie plaats vinden.
* De organisatie is niet aansprakelijk in geval van vernieling en/of diefstal. Deelname aan de markten is geheel voor
eigen risico. Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering.
* Afzeggen is alleen schriftelijk mogelijk tot 7 dagen voor de markt, EVA-Events is dan gemachtigd zonder verdere
ingebrekestelling de deelnemer administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van 50% van het factuur
bedrag. Afzeggingen binnen de 7 dagen voor de markt worden niet in behandeling genomen, u krijgt dan geen
restitutie en dient de factuur te voldoen.
* De organisatie verzoekt haar deelnemers om de bezoekers vriendelijk te woord te staan en geen kwaad te spreken
over de locatie, organisatie of eventuele collega deelnemers. Klachten kunt u binnen 5 (werk)dagen schriftelijke
kenbaar maken aan EVA-Events.
EVA-Events wenst u een prettige markten toe……………….

1 of 1

