
1. Algemene Voorwaarden Nachtmarkten Kolhorn.

1.Het is belangrijk dat u het inschrijfformulier JUIST  en VOLLEDIG invult.
De vermelde naam adres- en woonplaatsgegevens, moeten gelijk zijn aan de NAW 
gegevens waarmee u bij de kamer van koophandel staat ingeschreven.
2.Formulieren waarbij het KvK en BTW nummer NIET zijn ingevuld worden NIET  in 
behandeling genomen.
3.Door het insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn 
van deze Algemene Voorwaarden en akkoord te gaan met de in deze Algemene Voorwaarden 
gestelde voorwaarden en richtlijnen.
4.Om plaatszekerheid te krijgen is betaling per bank noodzakelijk. Contant afrekenen op de 
markt is, gezien de risico’s welke daaraan verbonden zijn, niet meer mogelijk.
Indien uw betaling niet tijdig op onze rekening is bijgeschreven, zal een eventueel toegekende 
plaats alsnog worden ingetrokken.
5.Na uw betaling krijgt u van ons een digitale  bevestiging in uw portaal. Hierop staan uw en 
kraam en/of grondplaatsnummer(s) staan vermeld.
6. Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, dan krijgt u van ons 
hierover  bericht. Eventueel reeds betaalde gelden worden dan uiteraard terugbetaald.
7.Annuleren van een inschrijving kan tot uiterlijk 7 werkdagen vóór de marktdag, alleen per 
schriftelijke melding of via E-mail aan info@nachtmarkt-kolhorn.nl
Bij afmeldingen na genoemde termijn of bij het niet op omschreven wijze afmelden zal geen 
restitutie van kraamgelden plaatsvinden.
8. In verband met de branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw 
inschrijving te vermelden. U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de door u aangeboden 
koopwaar.
9.Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen om de simpele reden dat deze maar beperkt 
beschikbaar zijn. Het is soms wel mogelijk om naast een kraam één of meerdere meters 
grondplaats te bespreken/huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam.
10. Voor grondplaatsen geldt dat u de meters dient te reserveren die u feitelijk gebruikt.
11. De markt begint om 19.00 uur en eindigt om 24.00 uur. Het is niet toegestaan de markt 
eerder dan 24.00 uur te verlaten op straffe van niet meer welkom zijn op de volgende markten.
12. Het is verboden de doorgang te belemmeren met handelswaar of andere obstakels.
13. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen niet verkocht worden. De organisatie zal hierop 
toezien.
14. De kramen zijn voorzien van verlichting. Voor grondplaatsen geldt dat u zelf zorg dient te 
dragen voor e.v.t. verlichting (zie de aanwijzingen op het inschrijfformulier)..
15. U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade tijdens de markt.
16. Na beëindiging van de markt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te nemen. 
Bij het niet nakomen hiervan, zult u in de toekomst van deelname aan onze markt worden 
uitgesloten.
17. Bij calamiteiten heeft het bestuur het recht de markt af te gelasten.


