Overeenkomst huur marktkraam en / of grondplaats
Evenement: Dickensdag 2017 (8-12-2017)
Naam bedrijf:
Naam contactpersoon:
Straat:

huisnr:

Postcode:

Woonplaats

Telefoonnummer:

Email:

Ik wil het volgende huren:
0 marktkraam a € 49,50

aantal kramen: _____

0 grondplaats, € 10,00 per meter

aantal meters: _____

Wat verkoopt u? _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Promotie
0 Ja, ik wil voor € 19,50 met een advertentie op de plattegrond van de Dickensdag (de advertentie dient aangeleverd te
worden in jpg-formaat, afmeting 90mm x 65mm)
0 Ja, ik wil voor € 12,50 met een banner op de website van Dickensdag, www.dickensdag.nl.
Opmerkingen: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ik verklaar hiermee:
•
dat ik 18 jaar of ouder ben;
•
op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de “Voorwaarden huur marktkraam en / of grondplaats
Dickendag 2017”

Handtekening klant
Let op:
a)U dient zich te allen tijde aan de wet en de regelgeving te houden als het gaat om bijvoorbeeld
verzekeringen, vergunningen en voorschriften die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid. Bij
overtreding hiervan kan STEM u uitsluiten van deelname aan de markt zonder restitutie van reeds betaalde
gelden.
b) I.g.v. annulering van uw reservering tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement, brengen wij u 50% van
de kosten in rekening. I.g.v. annulering korter dan 7 dagen voorafgaand aan de Dickensdag, bent u het gehele
bedrag verschuldigd.

Voorwaarden huur marktkraam en/ of grondplaats Dickensdag 2017
De Dickensdag is een evenement van STEM, Stichting Evenementen Medemblik. Voor het onderhouden van de
contacten met de martkraam- cq. grondplaatshouders (hierna te noemen: “de klant”) en de administratieve
afwikkeling ervan, maakt STEM gebruik van de diensten van Promoject. Voor eventuele schade, hoe ook genaamd als
gevolg van de deelname aan Dickensdag, kan Promoject op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
De Dickensdag is een kerstmarkt in Dickensstijl die plaatsvindt in het historisch centrum van Medemblik. In 2017
vindt de Dickensdag plaats op 8-12-2017. De aanvangstijd is 16.00u en de eindtijd is 21.30u.
Artikel 1. Totstandkoming Overeenkomst huur marktkraam en/ of grondplaats
De overeenkomst voor de huur van de marktkraam en/of grondplaats komt pas tot stand wanneer het verzoek
daartoe schriftelijk of elektronisch is ontvangen door STEM. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat het ontvangen
verzoek volledig en juist is.
Artikel 2. Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
1. STEM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden, indien:
a. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet
van STEM kan worden gevergd.
2. Indien STEM op basis van het bepaalde in lid 1 van dit artikel overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, is
deze op generlei wijze gehouden tot een vergoeding van schade en kosten, die daardoor ontstaan.
Artikel 3. Annulering
Indien de klant de huur van de marktkraam en/ of grondplaats annuleert tot 7 dagen voorafgaand aan de
Dickensdag, is de klant 50% van het factuurbedrag verschuldigd. In geval van annulering korter dan 7 dagen
voorafgaand aan de Dickensdag, is de klant het gehele factuurbedrag verschuldigd.
Artikel 4. Afbeeldingen
Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen et cetera op de internetsite van de
Dickensdag geldt slechts bij benadering en is indicatief . Zij kunnen dan ook geen aanleiding zijn tot het vorderen van
schadevergoeding en / of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 5. Betaling / prijzen
1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan. De prijs voor de huur voor een marktkraam (4 meter) tijdens
de Dickensmarkt bedraagt € 49,50. De huur voor een grondplaats bedraagt € 10,- per meter.
2. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen opgelegd van overheidswege, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
3. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden te allen tijde doorberekend.
4. De klant is gehouden de factuur minimaal 14 dagen voorafgaand aan de Dickensdag te voldoen, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betalingen dienen overgemaakt te worden op NL80 RABO 0179 1482 06
t.n.v. Promoject te Medemblik o.v.v. het factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.
5. Indien de klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en
dientengevolge vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd.
Let op: uitsluitend betaling VOORAF verzekert u van een marktkraam en/ of grondplaats tijdens de
Dickensdag!

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Eventuele aansprakelijkheid van STEM zal beperkt blijven tot de bepalingen in dit artikel.
2. STEM is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voorkomt uit het door de klant verstrekken
van onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. STEM is niet aansprakelijk voor beschadigingen of het verloren gaan van producten, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen.
4. STEM is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, die door derden wordt verhaald op de klant of andere
vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.
5. Als STEM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van STEM beperkt tot
maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
6. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten
gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en STEM, is
laatstgenoemde niet aansprakelijk.
7 . De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van STEM.
Artikel 7. Overmacht
STEM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe als gevolg van overmacht niet in
staat is.
Artikel 8. Geschillen
Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 9. Overige bepalingen inzake deelname Dickensdag:
1. Het is niet toegestaan de gehuurde marktkraam en/ of grondplaats zonder instemming van STEM door te verhuren
aan derden.
2. De gehuurde marktkraam en/ of grondplaats dient aan het einde van de markt schoon en zonder beschadigingen
opgeleverd te worden.
3. Gebruik van geluidsversterkende apparatuur is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van STEM.
4. De klant dient zich te allen tijde aan de wet te houden als het gaat om verzekeringen, vergunningen en
voorschriften die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid. Bij overtreding hiervan kan STEM de klant
uitsluiten van deelname aan de markt zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Ook kunnen hiervoor door STEM
kosten in rekening worden gebracht. Gebruikt u tijdens de Dickensdag gas of frituurvet, dan dient u te allen tijde zelf
voor een gekeurde en goed werkende brandblusser te zorgen (minimaal 6 liter schuim of CO2).
5. De klant dient te allen tijde de instructies gegeven door medewerkers van STEM, hulpdiensten of daartoe bevoegde
instanties en / of personen op te volgen.
6. Het opbouwen van de marktkraam of grondplaats kan vanaf 14.00u 's middags. Vanaf 16.00u is de markt geopend
voor publiek.
7. De klant is gehouden de gehuurde marktkraam en/ of grondplaats te bemannen tot aan het einde van de
Dickensdag. De eindtijd is 21.30u.

