Reglement voor de Kunstmarkt Bruisend Brielle 31 augustus
2019
1.
2.

3.
4.
na

Inschrijvingen uitsluitend per e-mail naar info@bramlems.nl met vermelding van , naam, adres,
tel. en discipline.
De organisatie behoudt zich het recht voor om ontvangen inschrijvingen, ongeacht de volgorde
van
binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren teneinde de kwaliteit en de
diversiteit van de kunstmarkt te waarborgen. Er is tegen het besluit van de organisatie geen
beroep mogelijk.
Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk bericht van toewijzing.
De huurprijs voor een kraam bedraagt € 35.00. voor buiten en € 45,-- voor binnen in de kerk,

ontvangst van de kraamhuur is de inschrijving definitief en bent u akkoord gegaan met dit
reglement.
5.
Er bestaat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld indien u na toewijzing van uw
inschrijvingannuleert of niet op de kunstmarkt aanwezig bent of kunt zijn.
6.
Mocht kort voor of tijdens de kunstmarkt besloten worden om deze af te lasten om reden
buiten de invloedssfeer van de organisatie (situaties van overmacht zoals extreme
weersomstandigheden,
schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk de kunstmarkt aansprakelijk te stellen
voor
gemaakte directe of indirecte (zoals verminderde/geen verkoop) kosten.
7.
De openingstijd van de Kunstmarkt is van 11.00 uur tot 17.00 uur. Deelnemers kunnen
afhankelijk van
hun plek volgens een inrijschema de kraam inrichten. Om 10.30 uur mogen er geen auto’s
meer op de markt staan en kunt u parkeren op de evenementen parkeerplaats zoals
aangegeven op het inrijschema.
Het inrijschema ontvangt u uiterlijk 7 dagen voor aanvang
8.
Demonstraties worden zeer op prijs gesteld, maar geef ook dit te kennen op het
inschrijfformulier.
9.
Kramen die om 10.45 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is
doorgegeven aan Bram Lems op telefoonnummer 0623087948, worden door de organisatie
vergeven.
10.
De kramen moeten tot 17.00 uur ingericht blijven en uiterlijk 18.00 uur zijn ontruimd.
11.
De kramen worden voorzien van een wit dekzeil. Deze zijn bij aankomst al aangebracht en
hoeven bij
vertrek niet verwijderd te worden.
12.
De organisatie behoudt zich het recht voor om een kraam terug te nemen en de deelnemer de
toegang

te ontzeggen, indien de inhoud van de kraam niet overeenkomstig de aanmelding is. Er mogen
geen andere producten dan kunst worden aangeboden of verkocht.
13.
De deelnemer dient bij het verlaten van de markt de kraam en de plaats volledig schoon achter
te laten.
14.
U ontvangt enkele weken voortijds een kraam nummer. De organisatie deelt de stands in en let
daarbij
o.a. op diversiteit. Er kan niet gereclameerd worden over uw standplaats. Onderling ruilen van
standplaats is om organisatorische redenen niet toegestaan. Of in overleg met de
organisatie.
15.
De organisatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan werken en/of
goederen van de
deelnemers.
16.
Betaling dient plaats te vinden bij inschrijving naar rekening nummer IBAN
NL74RABO0365476196
t.n.v. de Brielse belangenvereniging met vermelding van je naam en deelnemer kunstmarkt.

