
VOORWAARDEN SPARKLE EVENTS 
 

 
AANMELDINGEN 

1. Inschrijving gebeurt uitsluitend d.m.v. desbetreffend inschrijfformulier. 
2. Elk inschrijfformulier wordt beoordeeld. Het kan voorkomen dat je inschrijving niet wordt geaccepteerd aangezien voor elke 

event gestreeft wordt naar een gevarieerd aanbod. 
3. Je ontvangt na inschrijving een bericht. 
4. Specifieke wensen kunnen aan worden gegeven op het inschrijffomulier. Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. 
5. Product/ assortiment/ aanbod op het inschrijfforumulier dienen gelijk te zijn aan het aanbod op het betreffende event. Indien 

dit niet is, kan verplicht worden gesteld om producten te verwijderen. 
6. U krijgt uiterlijk 10 werkdagen voor het event praktische informatie omtrent routebeschrijving e.d. 

ANNULERING 
7. Indien u verhinderd  bent of om wat voor reden dan ook geen gebruik wenst te maken van de ontvangen bevestiging,  

verzoeken wij u dit tijdig te melden. Ook als u (nog) niet heeft betaald! Uw boeking komt niet automatisch  te vervallen 
als u niet betaald. Bij niet schriftelijk annuleren, bent u de volledige betaling van rechtswege  nog altijd verschuldigd. 

8. Beide partijen hebben het recht de inschrijving voor het event tot 14  dagen kosteloos te annuleren. Opgaaf van reden voor deze 
annulering is niet vereist. 

9. Bij annulering  van de inschrijving voor een event wordt het betaalde bedrag alleen dan teruggestort  indien de annulering 
schriftelijk wordt gemeld uiterlijk 14 dagen voor de datum van het event. Hierop zijn geen uitzonderingen  van toepassing. 

10. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of 
afgelastingen van hogerhand.  

11. Bij algehele afgelasting vooraf van het event wegens onvoorziene omstandigheden en/of weersomstandigheden is het niet 
mogelijk je reserveringsbedrag retour te ontvangen i.v.m de dan al gemaakte kosten. 
BETALING 

12. U bent pas verzekerd van een standplaats op het event indien het verschuldigde  bedrag voor de gestelde betaaldatum op de 
bankrekening  van de organisatie is bijgeschreven. 

13. Indien het verschuldigde  bedrag niet voor de gestelde betaaldatum  op de bankrekening  van de organisatie is bijgeschreven,  
kan de inschrijving eenzijdig door de organisatie worden geannuleerd  en is de organisatie gerechtigd een andere gegadigde voor 
het event in te schrijven.  
TIJDENS EN NA HET EVENT 

14. Te laat: Deelnemers  die na de begintijd niet op het event aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een 
standplaats. Het inschrijfgeld  blijft verschuldigd en wordt niet teruggestort.  

15. Het al dan niet verhuren van uw vrijgekomen standplaats in geval van annulering of te laat komen is bij de hierboven genoemde 
punten 7 en 8 van de regels  niet van invloed op uw betalingsverplichting. 

16. De organisatie 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. De organisatie 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 de organisatie om wat voor reden dan ook. 

18. De organisatie zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten het event te doen slagen. Desondanks  is het niet 
mogelijk om opkomst van publiek en deelnemers  te garanderen.  Het is daarom niet mogelijk om de organisatie aansprakelijk  
te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers. 

19. In geval van slecht weer is de standhouder zelf verantwoordelijk om voorzieningen te treffen. 
20. De standhouder houdt zich aan de op- en afbouwtijden. Auto’s/ busjes mogen alleen het terrein op om te lossen en te laden. 
21. De kraam dient altijd bemand te zijn en dient te allen tijde verzorgd en opgeruimd te zijn. 
22. Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van het event op te ruimen. 
23. Kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd na afloop van een event. Vuilnis (ook lege flessen 

en karton) dient u zelf af te voeren. 
ELEKTRICITEIT 

24. Indien de deelnemer stroom nodig heeft en dit heeft aangegeven bij inschrijven, dan zal de organisatie op de marktdag ervoor 
zorgen dat u op de opening van het event stroom heeft. U bent zelf verantwoordelijke om voldoende verlengsnoer (20 meter) mee 

te nemen. 
25. Indien door overmacht tijdelijk geen stroom geleverd kan worden dan stelt de organisatie zich niet verantwoordelijk voor 

inkomstenderving en/ of andere kosten. 
VERKOOP LEVENSMIDELEN/ BAK –EN BRAADAPPARATUUR 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 
OVERIG 

29. U gaat wel akkoord met al de bovenvermelde regels door deelname aan het event. U gaat hiermee de verplichting aan te 
handelen conform de gestelde regels. 

30. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere regels, kunt u niet aan het event deelnemen. U dient ons in dat geval tijdig 
binnen de gestelde termijn van 14 dagen voor het event schriftelijk op de hoogte te stellen van uw annulering.  
 

 


