Algemene voorwaarden voor deelname aan evenementen van Rond Uit Hattem
1.

Reservering uitsluitend via het verstrekte inschrijfformulier.

2.

Het bedrag dient vóóraf betaald te worden via automatische incasso.

3.

Voor uiterste inleverdatum zie het betreffende inschrijfformulier. Bij annulering ná de uiterste
inleverdatum heeft geen terugbetaling van het inschrijfgeld plaats.

4.

Gereserveerde ruimte mag niet worden gebruikt voor horecadoeleinden, mits daarover vooraf is
overlegd met de organisatie. (Voor een terras moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente).

5.

Plaatsing van een kraam of uw handelswaar geschiedt uitsluitend op de plaats die u door de
organisatie is toegewezen. Kramen mogen niet verplaatst worden. Het is niet toegestaan om
onderling te ruilen van plaatsen of de kraam onder te verhuren.

6.

De vergunning wordt verleend door de gemeente aan Rond Uit Hattem. De organisatie mag
parkeerplaatsen en ruimte invullen t.b.v. het evenement. Uiteraard wordt er rekening gehouden
met de ondernemers en particulieren.

7.

Ondernemers hebben de eerste voorkeur op een kraam, mits passend in het beeld van het
evenement.

8.

Plaatsing van de kramen wordt per evenement ieder jaar opnieuw beoordeeld.

9.

Om doublures te voorkomen, behoudt de organisatie zich het recht om een inschrijving voor een
kraam te weigeren.

10. Bij vragen of opmerkingen vóór aanvang van het evenement kunt u zich richten tot de
organisatie; info@ronduithattem.nl.
11. Bij vragen of opmerkingen op de dag van het evenement kunt u zich richten tot de organisatie, bij
het Toeristisch Informatie Punt aan de kerkhofstraat 2, dan wel bij iemand die door de organisatie
is aangesteld.
12. Door de plaatsing van kraam of handelswaar mogen geen ingangen van derden worden
geblokkeerd, tenzij deze derde hiervoor toestemming heeft verleend. (Bij de indeling van uw
standplaats is rekening gehouden met de ruimte die vrij moet blijven). Door de plaatsing van uw
kraam of waar mogen geen routes voor hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance
worden geblokkeerd. De organisatie heeft informatie over die routes.
13. De uitstalling van uw waar mag geen schade toebrengen aan eigendommen van anderen.
14. Aanwijzingen door de organisatie, een vertegenwoordiger van haar of een verkeersregelaar
moeten worden opgevolgd.
15. Het ten gehore brengen van meegebrachte muziek is niet toegestaan, mits vooraf is overlegd met
de organisatie.
16. Na afloop van het evenement moet de kraam netjes worden opgeleverd.

17. U draagt zelf de zorg voor het bezemschoon achterlaten van uw standplaats. Het achterlaten van
niet verkochte goederen of afval is -waar dan ook- verboden.
Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze voorwaarden.

