ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EVENEMENTEN VAN FRESH EVENTS
Om snel te betalen kunt u uiteraard internetbankieren. Ook is het mogelijk op het postkantoor of bij de bank het verschuldigde bedrag
direct contant storten op ons rekeningnummer. Het stortingsbewijs stuurt of faxt u dan aan ons. Op deze manier kunt u uw boeking
binnen 1 dag definitief zeker stellen!
Indien u verhinderd bent of om wat voor reden dan ook geen gebruik wenst te maken van deze bevestiging, verzoeken wij u dit tijdig
aan ons te melden. Ook als u (nog) niet heeft betaald! Uw boeking komt NIET automatisch te vervallen als u niet betaald. Bij niet
(tijdelijke) schriftelijk annuleren, bent u de volledige betaling van rechtswege nog altijd verschuldigd.
1. Aan omezijde vermelde boekingen zijn definitief en bindend. Alleen als u binnen de gestelde voorwaarden tijdig schriftelijk annuleert,
komt uw betalingsverplichting te vervallen of kan eventueel reeds betaald inschrijfgeld (gedeeltelijk) worden geretourneerd. Fresh Events is
wel gerechtigd de overeenkomst eventueel eenzijdig te ontbinden indien u niet voor de uiterste betaaldatum heeft betaald.
2. U bent pas verzekerd van een standplaats op een evenement indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde fatale betaaldatum op de
giro- of bankrekening van Fresh Events is bijgeschreven of indien Fresh Events voor deze fatale datum een bewijs van betaling gestempeld
door het postkantoor of bank van u heeft ontvangen (eventueel per fax of e-mail);
3. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de giro- of bankrekening van Fresh Events is bijgeschreven, kan de
inschrijving eenzijdig door Fresh Events worden geannuleerd en is Fresh Events gerechtigd een andere gegadigde voor het evenement in te
schrijven.
4. Mocht Fresh Events om wat voor reden dan ook het op de bevestiging/ factuur vermelde aantal kramen en/ of meters niet of niet in zijn
geheel kunnen leveren, zal Fresh Events het betaalde inschrijfgeld reduceren tot het bedrag overeenkomend met de wel geleverde kramen
en/ of meters. Fresh Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving als gevolg van het minder geleverde aantal kramen en/
of meters.
5. Beide partijen hebben het recht de inschrijving voor een evenement tot 2 weken voor het evenement kosteloos te annuleren. Opgaaf van
reden voor deze annulering is niet vereist.
6. Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag alleen dan teruggestort indien de annulering schriftelijk
wordt gemeld uiterlijk twee weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.
7. Te laat: Deelnemers die na de begintijd van de markt (vermeld op de toewijzing) niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geen
aanspraak meer maken op een standplaats. Het inschrijfgeld blijft verschuldigd, wordt niet teruggestort en een eventuele borg zal voor het
inschrijfbedrag worden ingenomen.
8. Het al dan niet verhuren van uw vrijgekomen standplaats in geval van annulering of te laat komen is bij de hierboven genoemde punten 5 en
6 van de algemene voorwaarden niet van invloed op uw betalingsverplichting.
9. Er bestaat een mogelijkheid van borg. Indien het totale borgbedrag van €.100,= op onze bankrekening is bijgeschreven is het mogelijk het
inschrijfgeld op de marktdag te voldoen. Voor een aantal (grotere) evenementen is het zelfs als u borg heeft niet mogelijk het inschrijfgeld op
de marktdag te voldoen. Deze uitzonderingsgevallen zal Fresh Events op de betreffende bevestiging/ factuur of via een extra (email)bericht
aankondigen.
10. De hoogte van het borgbedrag dient te allen tijde minimaal €.100,= te zijn. Indien het borgbedrag lager is vervalt het recht om het
inschrijfgeld op de marktdag te voldoen. Er dient dan weer voor de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum betaald te worden.
11. Indien u borg heeft dient u het verschuldigde bedrag op de marktdag direct aan de marktmeester te voldoen op het moment dat deze u
verzoekt te betalen. Het is niet mogelijk uw betaling uit te stellen.
12. Verschuldigd inschrijfgeld wordt van de borg afgetrokken indien de inschrijving wordt geannuleerd korter dan twee weken voor het
evenement, indien u zonder bericht niet op komt dagen of indien u het inschrijfgeld op de dag om wat voor reden dan ook niet aan de
marktmeester voldoet. Eventuele niet voldane vorderingen voor of na betaling van de borg, worden direct zonder berichtgeving in mindering
gebracht op de borg. Indien het borgbedrag minder is dan het verschuldigde inschrijfgeld, dient het restant alsnog voldaan te worden.
13. U krijgt enkele dagen voor de markt als extra service een toewijzing met uw standplaats nummer, plattegrond en routebeschrijving
toegestuurd. Niet ontvangen van deze toewijzing betekend niet dat uw boeking en dus uw betalingsverplichting is komen te vervallen, dit kan
namelijk door externe factoren niet correct bezorgd zijn.
14. De bevestiging/ factuur is niet voor een specifieke plek van een specifieke grote op het evenement, maar voor een plek ter grote van het
aantal bevestigde kramen en/of meters ergens op het evenement. Plattegronden die wij u voor of na het sluiten van de overeenkomst
toesturen alsmede de toewijzing geven slecht een indicatie van wat misschien mogelijk zou kunnen zijn. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. De marktmeester is te allen tijde gerechtigd om de indeling te wijzigen.
15. De tijden vermeld op deze bevestiging/ factuur zijn slechts een indicatie en kunnen nog wijzigen. De juiste tijden staan op de bovenvermelde
toewijzing. De aanpassing van de tijden van een evenement kunnen geen aanleiding zijn voor (kosteloze) annulering, geven geen recht op
vermindering van het inschrijfgeld en geven geen recht op een vergoeding van inkomsten derving.
16. Fresh Events is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende
marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.
17. Fresh Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving. Alleen het inschrijfgeld kan komen te vervallen en/of terug gestort
worden, in geval van het niet nakomen van deze overeenkomst door Fresh Events om wat voor reden dan ook.
18. Fresh Events zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om
opkomst van publiek en deelnemers te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om Fresh Events aansprakelijk te stellen voor tegenvallende
opkomst van publiek of deelnemers.
19. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Fresh Events gesloten WA verzekering bij de
AEGON (zie polisvoorwaarden bij de maatschappij).
20. Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet
wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. Fresh Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als
gevolg van het niet doorgaan van het evenement.
21. Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen. Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die
zelf een aggregaat heeft. Fresh Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het niet verkrijgen van een
stroomaansluiting.
22. Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren
van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Keuringsdienst van Waren: Algemene Directie, telefoon/ fax nummer: 070 – 340 54 35. Als
standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen.
23. Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van de wettelijke eisen gesteld door de brandweer. Zo dienen
standhouders, die werken met open vuur, een deugdelijke gekeurde brandblusser bij zich te hebben op de locatie.
24. Door de standhouder gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen en richtlijnen te voldoen. Als standhouder
bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen.
25. U gaat wel akkoord met al de bovenvermelde voorwaarden door deelname aan één of meerdere van de geboekte evenementen, betaling
van één of meerdere van de geboekte evenementen en/ of betaling van de genoemde borg. U gaat hiermee de verplichting aan te handelen
conform de gestelde voorwaarden.

26. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, kunt u niet aan onze evenementen deelnemen. U dient ons in dat
geval tijdig binnen de gestelde termijn van 2 weken voor het/ de evenement(en) schriftelijk op de hoogte te stellen van uw
annulering(en).

