
DEELNAMEVOORWAARDEN
voor de “40e Houtse Jaarmarkt” op 26 mei 2022 te Den Hout

1. De Stichting Dorpsfeest Den Hout, als organisator van de Houtse Jaarmarkt, aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan de jaarmarkt.
De deelnemer vrijwaart de Stichting Dorpsfeest Den Hout als organisator van de Houtse Jaarmarkt of zijn
rechtverkrijgenden tegen elke schade en aansprakelijkheid en doet afstand van zijn rechten voor zijn rechtverkrijgenden
voortvloeiende uit de artikelen 1401 t/m 1407 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De deelnemer zorgt voor de ingevolge de Auteurswet 1912 vereiste toestemming tot het gebruik van BUMA’s
wereldrepertoire en vrijwaart de Stichting Dorpsfeest Den Hout voor alle gevolgen welke kunnen uitvloeien uit het niet
aanwezig zijn van BUMA’s toestemming.

3. Het inschrijfbedrag (inclusief kraamhuur) is onbeperkt, met een minimum van € 62,50,-- (excl. BTW) per
kraam of een open plaats van 5 meter. Hogere inschrijvingen kunnen de voorkeur hebben. De stichting houdt zich het
recht voor een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
De stichting stelt marktkramen ter beschikking van de deelnemer. Deze zijn 4 meter breed en standaard voorzien van 3
balken, 2 planken en ijzerwerk. Er wordt tevens vooraf een standaard zeil geplaatst op de kraam.
Er zullen geen extra latten of planken verkrijgbaar zijn, deelnemers zijn vrij om deze zelf mee te nemen.

4. De waren dienen zo te worden opgesteld, dat de naaste standhouders hiervan geen hinder hebben en te voldoen aan de
voorwaarden van de keuringsdienst van waren en brandveiligheidsvoorschriften. Het is niet toegestaan gebruik te maken
van een eigen geluidsinstallatie.

5. Mobiele verkoopwagens dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NPR2577. Indien met verwarmingsapparatuur
olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en
hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.
Drukhouders, zoals gasflessen en -tanks voor butaan en/of propaan, moeten zijn goedgekeurd door de Dienst van het
Stoomwezen. Bij de bakinrichtingen mogen maximaal 3 gasflessen/-tanks, met een gezamenlijke maximale waterinhoud
van 115 liter aanwezig zijn. De te gebruiken gasflessen mogen een maximale waterinhoud van 45 liter per fles hebben. De
gasflessen/-tanks moeten zodanig opgesteld worden dat kranen/aansluitpunten zich aan de bovenzijde bevinden en zijn
niet voor het publiek bereikbaar zijn. In de bakwagens mag in dezelfde ruimte als waarin de bak- en braadapparatuur
staat opgesteld, geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of worden gebruikt. Gasslangen dienen te
voldoen aan het gestelde in de NEN EN 1763-1 t/m 4 of NEN 5658.
De oranje slang mag maximaal 2 jaar oud zijn. Op de slang moet het jaartal van fabricage en "Butagasslang B-8-NEN5654
of Propaangasslang P-16-NEN5654 staan.
De zwarte slang mag maximaal 10 jaar oud zijn. Op de koppeling van de slang moet het jaartal van fabricage en
"Butagasslang NEN5658 of Propaangasslang NEN5658 0,05 BAR  staan.
De leeftijd van het reduceerventiel mag maximaal 5 jaar zijn.

6. De deelnemer dient ingeschreven te zijn in het handelsregister. "Meelopers" worden niet geplaatst.

7. Het is geen enkele deelnemer toegestaan alcoholische dranken, frisdranken of warme dranken te verkopen!
Bij overtreding zal deelname in de volgende jaren uitgesloten worden.

8. Inschrijvingen dienen uiterlijk 15 maart 2022 door de Stichting Dorpsfeest Den Hout ontvangen te zijn.

9. De deelnemer gaat ermee akkoord dat het verschuldigde bedrag via automatische incasso zal worden geïnd. De incasso
zal circa 4 weken voor de markt geactiveerd worden. Het volledige bedrag dient te allen tijde voldaan te zijn voor 1 mei
2022. Betaling op de markt zal NIET meer mogelijk zijn. Geen betaling = geen deelname.

10.De deelnemer dient zich tussen 6.00 uur en uiterlijk 9.00 uur op de marktdag te melden bij de marktmeester in de
informatietent op het terrein t.o. de kerk op de Houtse Heuvel.
De deelnemer zal, zonder dringende reden, de markt niet vóór 17.00 uur verlaten.
Om 09:00 uur worden de kassa's in gebruik genomen. Uw medewerkers dienen dus voor die tijd op de markt
te zijn. Daarna wordt entree geheven, ook van medewerkers.

11. Indien de deelnemer elektriciteit nodig heeft, dient hij/zij dit duidelijk aan te geven op het inschrijfformulier met opgave
van benodigd vermogen. Op de marktdag dient hij/zij voor een deugdelijke verlengkabel te zorgen van tenminste 50
meter. Indien men gebruik maakt van krachtstroom is een CE-form stekker verplicht.
Gebruikers van elektriciteit, die bij inschrijving niet kenbaar gemaakt hebben van deze (gratis) mogelijkheid
gebruik te willen maken, zullen door de Stichting worden afgekoppeld om eventuele storingen te voorkomen.

12.Na afloop van de markt dienen de deelnemers hun standplaats opgeruimd achter te laten. Kosten die
de Stichting moet maken om afval te verwijderen zullen worden doorbelast aan de betreffende deelnemer.

13. In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting Dorpsfeest Den Hout.

Den Hout, december 2021 - M. van Gurp, voorzitter


