Algemene voorwaarden Kerstdorp Gelster 2022
Artikel 1 - Kerstmarkt
De kerstmarkt tijdens het Kerstdorp Gelster is dit jaar op zaterdag 17 december 2022.
Organisatie
De organisatie van Kerstdorp Gelster is in handen van een groep vrijwilligers en is onderdeel van
Gelselaars Belang.
E-mail: kerstdorpgelster@gmail.com
Website: www.kerstdorpgelster.nl
De tijdens de kerstmarkt aangewezen contactpersoon vanuit de organisatie is uw eerste
aanspreekpunt bij problemen, klachten en/of calamiteiten. Aanwijzingen van de organisatie, politie,
brandweer en hulpverleners dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
Datum en locatie
Openingstijden Kerstmarkt tijdens Kerstdorp Gelster 2022:
Zaterdag 17 december 2022 van 16:00 uur tot 21:00 uur
Locatie: Dorpsstraat en Pastorieweg en directe omgeving
De organisatie heeft te allen tijde het recht de indeling van het evenemententerrein aan te passen.
Artikel 2 - Kramen
De kramen zijn 4,50 meter breed en 2,50 meter diep (dakzeil). De kramen zijn standaard voorzien van
een plank van 4,00 meter breed en 1,10 meter diep en zullen voorzien worden van verlichting. Op
aanvraag kan er voor diverse benodigdheden een stroomvoorziening worden geregeld.
Huur van een standplaats inclusief kraam is €49. Wordt geen kraam gewenst, dan is de
standplaatshuur €49 voor een standplaats van 4m bij 2,50m.
Huur van achterzeil is € 5 per kraam (optioneel).
Artikel 3 - Gebruik verkoopruimtes (kramen/standplaatsen)
- Het is niet toegestaan de verkoopruimte in de grond te bevestigen en/of uit te bouwen voor,
achter of naast de standplaats zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
- Het is niet toegestaan materialen te bevestigen aan de gevels van naast- en achterliggende
panden.
- Het is niet toegestaan om achter de kraam voorraad(dozen) tegen de panden aan te zetten.
- Voorraad mag alleen onder de kraam bewaard worden.
- Het is niet toegestaan gebruik te maken van gekleurde bouwzeilen. Uitsluitend witte en
doorzichtige afdekzeilen mogen worden gebruikt ter bescherming van de producten tegen
wind en regen.
- Het is niet toegestaan flyers en/of monsters met wegwerpverpakking te verspreiden.
- Het is niet toegestaan straalkachels, waterkokers en extra verlichting in de vorm van
bouwlampen aan te sluiten op de stroomaansluiting in verband met het risico op
stroomstoringen. Extra ledverlichting in de kraam is wel toegestaan mits aangevraagd.
- Medewerkers van de organisatie controleren continu op het juiste gebruik van
stroompunten.
- Het is niet toegestaan kaarsen te branden of ander open vuur in de tent of kraam te
plaatsen. Dit geldt ook voor windlichten, waxinelichtjes etc.
- De standplaats moet na afloop schoon worden achtergelaten. Bij het in gebreke blijven
worden de kosten van het schoonmaken op de huurder verhaald.
- Alle deelnemers aan de kerstmarkt worden verzocht hun kraam in kerstsfeer aan te kleden.
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Het is niet toegestaan de standplaats/kraam door te verkopen.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan een kraam te
delen.
U huurt in principe een standplaats inclusief kraam. Het is niet toegestaan spullen
buiten/voor de kraam te plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
Verkoop van dranken uit glas is niet toegestaan.
De organisatie deelt de kramen in. Eventuele verzoeken over de kraam/standplaats zullen
zoveel mogelijk ingewilligd worden. Het kan echter voorkomen dat niet aan alle verzoeken
tegemoet kan worden gekomen.
Als deelnemer aan de kerstmarkt bent u verantwoordelijk voor het zelf afvoeren van
eventueel afval, zowel voor, tijdens als na de kerstmarkt. Neem uw afval na afloop mee naar
huis. Er zullen geen mogelijkheden zijn om afval achter te laten.
Tijdens de Kerstmarkt wordt de stroom centraal geregeld. Dat betekent dat de stroom voor
de verlichting van de kramen op vastgestelde tijden aan en uit wordt gezet. De verlichting zal
rond 15:45 uur worden aangezet, en na de kerstmarkt rond 21:30 uur worden uitgezet.

Artikel 3.1 - Op- en afbouw
De standplaats kan worden ingericht op zaterdag 17 december vanaf 13:00 uur tot 15:30 uur.
Afbouw is vanaf 21:00 uur. Wij vragen u om zo snel mogelijk, maar uiterlijk om 22:30 uur de afbouw
klaar te hebben. Dit in verband met werkzaamheden die de organisatie na afbouw nog heeft met
betrekking tot de kramen.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie eerder te beginnen met de
afbouw. Op overtreding staat een boete van € 150 per overtreding.
Wanneer de vergunde plek één uur voor opening van de Kerstmarkt niet in gebruik is genomen
vervallen alle rechten en zal er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats vinden.
Als kraamhouder bent u verantwoordelijk voor de kraam in het tijdvak vanaf het moment dat de
kraam u is toegewezen door de organisatie tot het moment dat de kraam weer wordt overgedragen
aan de organisatie. Schade aan het gehuurde (kraam inclusief verlichting etc.) die is ontstaan in
voorgenoemd tijdvak zal op u kunnen worden verhaald.
Artikel 3.2 - Auto’s
Tijdens de opbouw kunt u uw voertuig zo dicht mogelijk bij uw kraam zetten om uw waren uit te
laden. Wij verzoeken u om na het uitladen uw voertuig direct op de door organisatie aan te wijzen
parkeerplek te parkeren. U kunt daarna uw kraam verder inrichten. Dit in verband met de beperkte
ruimte in de Dorpsstraat en omgeving.
Het plaatsen van de auto of aanhanger achter of bij de kraam is niet toegestaan. Uiterlijk tegen het
einde van bovengenoemde opbouwtijden moeten alle voertuigen van het marktterrein verwijderd
zijn. Tijdens de openingstijden van de markt is verkeer op de kerstmarktlocatie verboden.
Na opening van de Kerstmarkt blijft de toegang tot het evenemententerrein gesloten. Uitsluitend
hulpdiensten hebben toegang tot het evenemententerrein. Na afloop van de Kerstmarkt is het
terrein beschikbaar voor het leeghalen van de kramen. Tijdens de op- en afbouw moet voldoende
ruimte vrij blijven om collega-handelaren en nood- en hulpdiensten te laten passeren. Volgt u altijd
de aanwijzingen van de organisatie op, zowel voor, tijdens als na de kerstmarkt.
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Artikel 4 - Deelname
De kramen van de Kerstmarkt zijn bestemd voor verkoop van diverse artikelen. De organisatie heeft
voor ogen dat het aanbod tijdens de Kerstmarkt uit een breed scala van artikelen bestaat. Dit
probeert de organisatie dan ook bij de aanmeldingen te filteren. Pas na bevestiging van uw
aanmelding en na het overmaken van de betaling is uw inschrijving definitief.
De organisatie kan altijd deelname aan de Kerstmarkt weigeren indien de organisatie dit noodzakelijk
acht op basis van de bij aanmelding verstrekte informatie.
Tijdens de Kerstmarkt heeft de organisatie altijd het recht om (zonder schadevergoeding) te
verzoeken om artikelen die volgens organisatie niet bij het karakter van de Kerstmarkt passen te
verwijderen.
Om bovenstaande redenen is het van belang om uw aan te bieden waar duidelijk te omschrijven op
het inschrijfformulier. Uiteraard hoeft u niet elk te verkopen artikel te benoemen, maar graag wel de
categorieën waarin uw producten vallen.
Aanmelden kan via het digitale inschrijfformulier dat via de website www.kerstdorpgelster.nl te
benaderen is.
Artikel 5 - Betaling en annulering
Na aanmelding ontvangt u een e-mailbericht met daarin het bericht of u wel of niet kunt deelnemen
aan de Kerstmarkt. Als u ook extra stroom voor apparatuur wilt gebruiken, dan hoort u zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk vóór 15 oktober, hiervoor de extra kosten. U kunt op basis hiervan op dat
moment nog besluiten of u hiermee akkoord gaat of dat u de huur van de kraam wilt annuleren.
Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 15 oktober 2022. Wanneer u hierna de kraam annuleert, zullen
wij genoodzaakt zijn om de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:
- bij annulering van 16 oktober tot en met 15 november 2022: 25% van de kraamhuur
- bij annulering van 15 november tot en met 30 november 2022: 50% van de kraamhuur
- bij annulering van 1 december 2022 tot en met 14 december 2022: 75% van de kraamhuur
- bij annulering vanaf 15 december 2022: 100% van de kraamhuur
Wanneer de voor u gereserveerde plek één uur voor aanvang van de kerstmarkt niet in gebruik is
genomen, vervallen alle rechten en zal er geen restitutie van het betaalde bedrag worden verleend.
Artikel 5.1 - Restitutie
Wanneer de kerstmarkt door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, kunt u geen
aanspraak op vermindering, teruggave of kwijtschelding van de huursom doen,
noch een schadeloosstelling vorderen. De organisatie zal, afhankelijk van de situatie, echter haar best
doen om restitutie te verlenen waar mogelijk.
In zeer bijzondere gevallen kan ter beoordeling van de organisatie op een daartoe
schriftelijk verzoek van belanghebbende vermindering, teruggave of kwijtschelding van de
huursom, dan wel van het al betaalde gedeelte, verlenen; dit verzoek moeten we binnen een
maand na afloop van de kerstmarkt hebben ontvangen.
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Artikel 6 - Aansprakelijkheid
Deelnemers moeten beschikken over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Deelname aan
het evenement geschiedt op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te
stellen voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan, en/of eventuele wijziging en/of
afgelasting van de Kerstmarkt. Gederfde inkomsten door (onvoorziene) technische mankementen
aan apparatuur of falen van materiaal dat gebruikt wordt door de organisatie van de Kerstmarkt,
bijvoorbeeld stroomuitval, kan niet verhaald worden op de organisatie van de Kerstmarkt.
Artikel 7 - Veiligheid
De Kerstmarkt in het centrum van Gelselaar is een groots opgezet evenement waarin diverse
partijen en personen een rol spelen. Er kan zich een situatie voordoen
waardoor de Kerstmarkt voor een deel of in zijn geheel ontruimd moet te worden. Mocht dit zich
voordoen, dan verwachten we van u dat u strikt opvolgt wat van u wordt gevraagd. U dient ook de
aanwijzingen van het beveiligingspersoneel, de organisatie en de hulpdiensten op straat strikt op te
volgen.
Mocht het zover komen dat de Kerstmarkt ontruimd wordt, dan is aan u het verzoek om niet direct
uw auto te halen om uw verkoopwaar in te laden. Eerste prioriteit is het verwijderen van de
mensen van het terrein. Wanneer de mogelijkheid er is, zal aan u worden aangegeven wanneer
u met de auto op het terrein wordt toegelaten. De toegangspoorten tot het evenemententerrein
blijven gesloten tot het moment dat de organisatie deze vrijgeeft voor autoverkeer.
Alleen door met elkaar de regels goed op te volgen, kunnen we een ontruimingsactie goed en
veilig laten verlopen.
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