Reglement Oranjemarkt (Kramen):
1.   De markt is geopend van 10.30u tot 17.30u. Vanaf 9:00u kunt u de kraam
gaan inrichten. De kraam mag niet verplaatst worden, alleen na
nadrukkelijke toestemming van de organisatie.
2.   Voordat u uw kraam inricht, meldt u zich bij de organisatie. Deze zal u een
kraam toewijzen na controle van de betaling.
3.   Het is toegestaan de koopwaar vooraf met de auto, indien nog mogelijk, tot
bij het verkooppunt te brengen. Uiterlijk 09:45u dient u uw voertuig elders
te parkeren. Het vervoermiddel zal buiten de markt moeten worden
geparkeerd.
4.   Het is verboden om binnen het gebied van de vrijmarkt opstallen of andere
bouwwerken op te richten of te plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming
van de organisatie. Calamiteitenroutes en de doorgang voor hulpverleners
moeten altijd vrij en begaanbaar blijven.
5.   Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegestaan.
6.   De Oranjemarkt is in principe bedoeld voor het verkopen van tweedehands
goederen. Commerciële kramen zijn alleen toegestaan na toestemming van
de organisatie. Van een commerciële kraam is in elk geval sprake als er
nieuwe goederen, etenswaren en/of drinkwaren verkocht worden.
7.   Kramen waar dieren onderdeel van maken worden geweigerd uit oogpunt
van het dierenwelzijn.
8.   De organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden
kramen te weigeren.
9.   Het gebruiken van gas/vuur is niet toegestaan.
10.  Het is verboden na afloop van de vrijmarkt verkoopwaar, dozen, afval etc.
achter te laten. Niet verkochte handelswaar dient door uzelf te worden
afgevoerd en de verkoopplaats moet schoon worden achter gelaten.
Schoonmaak- en afvoerkosten worden in rekening gebracht wanneer de
plaats niet schoon wordt bevonden door de organisatie.
11.  Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en
brandweer op te volgen.
12.  Het deelnemen aan de markt geschiedt geheel op eigen risico. De
organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en
verkooptransacties op de Oranjemarkt. De organisatie is niet aansprakelijk
voor enige schade, gevolgschade of enig letsel, die direct of indirect het
gevolg zijn van het deelnemen aan de markt.
13.  In niet genoemde of onvoorziene situaties beslist de organisatie.
14.  Voor het huren van een hele kraam van 4 meter, is een bedrag van 30 euro
verschuldigd. Een halve kraam huren kost 17,50 euro. Voor leden geldt een
gereduceerd tarief voor de huur van maximaal 1 kraam.
15.  Het annuleren van een reeds gereserveerde kraam kan tot 20 april 2017
kosteloos. Vanaf 21 april 2017 bent u het volledige bedrag genoemd bij
punt 14 verschuldigd aan de organisatie ook bij annuleren van de kraam.
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