Algemene voorwaarden Thomas09
Organisatiebureau Thomas09 houdt zich bezig met het organiseren van diverse
evenementen, zowel onder eigen naam als in opdracht van bedrijven, verenigingen
en comités.
Inschrijving
Standhouders zijn verplicht ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
Tevens dienen zij in het bezit te zijn van HBD-registratie en een WA verzekering.
Wanneer u bij ons inschrijft ontvangt u van ons een bevestiging/toewijzing/factuur.
Elk evenement dient u vooruit te betalen en dient uiterlijk zeven dagen voor aanvang
van het evenement op onze bankrekening te zijn voldaan.
Op het inschrijfformulier dient u een duidelijke omschrijving te geven van de
producten die u verkoopt of verhandelt. Mocht u uw inschrijving niet waarmaken en
verhandelt u producten waar u niet mee heeft ingeschreven kan Thomas09 besluiten
dat u dit product moet verwijderen.
Standhouders mogen geen namaak artikelen verkopen op onze evenementen.
Verkoopt u toch namaak artikelen of twijfelen wij aan de echtheid van uw product dan
kunnen wij u verplichten deze van de kraam te halen.
Annuleren
Dit kan tot zeven dagen voor het evenement. De annulering dient altijd schriftelijk of
per mail aan ons te worden doorgegeven. Bij annulering in de laatste week voor het
evenement worden er geen gelden geretourneerd en dient het volledige bedrag aan
ons te worden voldaan. Bij het wegblijven zonder annulering zullen vijftig procent
extra kosten bovenop de bestaande factuur in rekening worden gebracht. Tevens
behoud organisatie Thomas09 zich het recht, u voor reeds toegewezen markten
alsnog een afwijzing te geven.
Bij elk evenement dat Thomas09 organiseert dient u uiterlijk 1,5 uur van tevoren
aanwezig te zijn.
Organisatiebureau Thomas09 bepaalt wie op welke plaats staat. Overleg is mogelijk,
maar besluiten van Thomas09 zijn bindend.

Aansprakelijkheid en verzekering
Organisatiebureau Thomas09 is niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade in
welke vorm dan ook. Elke standhouder is verplicht zijn eigen eigendommen te
verzekeren en tevens hun aansprakelijkheid met betrekking tot derden. Ook schade
toegebracht aan gehuurde kramen komen voor risico van de standhouder.
Organisatiebureau Thomas09 is niet aansprakelijk voor de eventuele schade bij het
niet doorgaan van een evenement en/of markt/braderie. Dit kan zijn door
bijvoorbeeld het niet verkrijgen van een vergunning.
Organisatiebureau Thomas09 behoudt zich de mogelijkheid een evenement geen
doorgang te laten vinden door slechte weersomstandigheden. Thomas09 kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving op welke wijze dan ook, en is
tevens niet aansprakelijk voor de schade/omzetverlies van derden.
Regelgeving
Opdrachten en regelgeving van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening
dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
Standhouders zijn verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen die gesteld
worden aan hun branche en hiervoor passende maatregelen te treffen.
Standhouders die voedingwaren verkopen dienen zich te allen tijde te houden aan de
hiervoor geldende eisen van de overheid.
Organisatiebureau Thomas09 behoudt zich het recht, standhouders die zich niet aan
de voorschriften houden, niet toe te laten of te verwijderen van het evenement en
voor andere evenementen uit te sluiten.
Organisatiebureau Thomas09 Behoudt het recht, standhouders die zich tijdens het
evenement te buiten gaan aan overmatig drankgebruik en hierdoor last of hinder
veroorzaken, te verwijderen.
Standhouders zijn verplicht de standplaats te handhaven tot het einde van de markt.
Tenzij u anders bent overeen gekomen met de organisatie of wanneer de organisatie
besluit het evenement eerder te beëindigen.
Standhouders dienen na afloop zelf hun afval op te ruimen en af te voeren.
Bij inschrijving van een of meerdere markten van organisatiebureau Thomas09 gaat
u akkoord met de hier bovenvermelde voorwaarden.

