
ALGEMENE VOORWAARDEN LOKALE CREATIEVE MARKT SMAAKBOULEVARD 2019 

 

1. Algemene Voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lokale creatieve markt van de Smaakboulevard (hierna te 

noemen ‘de markt’) en maken één geheel uit met het Inschrijfformulier, waarmee de Deelnemer zich 

aanmeldt voor deelname aan ‘de markt’. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel van 

het Inschrijfformulier, zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door de Organisatie en zijn 

alléén van kracht in 2019. 

 

2. Organisatie en contactpersoon 

De Smaakboulevard wordt georganiseerd door KABOEM Productions in opdracht van Stichting DW-RS, 

hierna te noemen de Organisatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

34213369. De Smaakboulevard is een initiatief van Stichting DW-RS en Spang31. Luc Upson van 

KABOEM Productions heeft de organisatie/uitvoering van het event in handen. Luc Upson is bereikbaar 

via luc@kaboem.nu en 06-1661 6951 

 

3. Aanwijzingen 

Aanwijzingen van de Organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Alleen schriftelijk 

overeengekomen afwijkende afspraken tussen de Organisatie en de Deelnemer zullen door de 

Organisatie worden nagekomen. Aanwijzingen van politie, toezichthouders of Brandweer dienen te 

allen tijde stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. 

 

4. Vergunning Gemeente 

De Smaakboulevard incl. ‘de markt’ wordt georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de 

noodzakelijke vergunning(en) van de Gemeente.  

 

5. Deelnemer 

 Elke Deelnemer aan ‘de markt’ dient te beschikken over een paspoort of geldige identiteitskaart, 

vaste woon- of verblijfplaats en WA-verzekering en btw-nummer, tenzij niet btw-plichtig.  

 Indien de overeenkomst voor de standplaats/kraam met twee of meer deelnemers wordt gesloten, 

is elke Deelnemer, onder toepassing van de Algemene Voorwaarden, hoofdelijk aansprakelijk voor 

de overeenkomst. 

 De Deelnemer mag op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken voor bezoekers, andere 

deelnemers of ondernemers. In geval van overlast dient deze op eerste aanzegging van de 

Organisatie verholpen te worden.  

 Het is niet toegestaan dat de Deelnemer tijdens ‘de markt’ zelf muziek ten gehore brengt, tenzij 

hiervoor specifiek ingehuurd door of afgestemd met de Organisatie. Het vertonen van 

beeldmateriaal is wel toegestaan.  

 De aansprakelijkheid voor al het bovenstaande ligt volledig bij de Deelnemer. 

 

6. Branchering, assortiment en exclusiviteit 

De Organisatie streeft naar een eigentijds, hoogwaardig, sfeervol en verrassende Smaakboulevard incl. 

‘de markt’ met vooral ook deelnemers met een aantrekkelijk en lokaal aanbod. De Deelnemer dient 

zich te houden aan het assortiment, zoals aangemeld op het Inschrijfformulier. Er worden geen 

exclusieve rechten aan deelnemers verstrekt.  

 

7. Periode 

De Smaakboulevard incl. ‘de markt’ vindt plaats op zondag 30 juni.  

 

8. Tijd 

‘De markt’ vindt plaats van 13.00 uur tot 18.00 uur. Het overige programma duurt tot 21.00 uur.  

 

9. Kosten deelname 

De kosten voor deelname aan ‘de markt’ bedragen: 

• € 15,00 excl. btw voor een halve kraam a 2 meter per dag.  

• € 30,00 excl. btw voor een hele kraam a 4 meter per dag. 

• Er is geen stroom aanwezig. 
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10. Inschrijving en betaling 

Inschrijving is uitsluitend mogelijk door middel van het volledig ingevulde Inschrijfformulier dat is te 

vinden op de website van de Organisator: http://www.smaakboulevard.nl. Inschrijving is mogelijk tot 

maandag 24 juni 2019, waarna de facturen aan de deelnemers op dezelfde dag worden verstuurd. 

Hierna dient de Deelnemer per omgaande voor de betaling zorg te dragen. De kosten van deelname 

dienen uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 op de bankrekening van de Organisator ontvangen te zijn. De 

inschrijving is pas rechtsgeldig na ontvangst van het Inschrijfformulier én de betaling. Indien de 

betaling om wat voor reden dan ook niet tijdig heeft plaats gevonden, is de Organisatie gerechtigd de 

Deelnemer de deelname aan het Festival te weigeren en de betreffende standplaats/kraam aan een 

andere geïnteresseerde te verhuren.  

Alle (incasso)-kosten, ontstaan door niet tijdige of onvolledige betaling, komen voor rekening van de 

Deelnemer. Indien de Organisatie om uitzonderlijke en voor haar aanvaardbare redenen op de 

Festivaldag toch contante betaling voor deelname aan ‘de markt’ accepteert, geldt een toeslag van 

€10,00 inclusief btw. 

 

11. Annulering door de Deelnemer 

Indien de Deelnemer niet in staat is aan ‘de markt’ deel te nemen, dient dit zo spoedig mogelijk 

gemeld te worden via luc@kaboem.nu. Indien de Deelnemer door overmacht op het laatste moment 

moet annuleren, dient dit per direct telefonisch gemeld te worden bij de eventmanager via 06-1661 

6951 en tevens via luc@kaboem.nu.  

Annulering zal alleen in geval van overmacht leiden tot creditering van de gelden. 

 

12. Annulering door de Organisatie 

Indien de Gemeentelijke vergunning om wat voor reden dan ook niet wordt verleend door de 

Gemeente, wordt de Smaakboulevard incl. ‘de markt’ door de Organisatie geannuleerd. De Organisatie 

behoudt zich het recht voor de Smaakboulevard incl. ‘de markt’  geen doorgang te laten vinden ingeval 

van calamiteiten, extreme weersomstandigheden of andere (overmacht)-omstandigheden. Indien de 

Smaakboulevard incl. ‘de markt’ geen doorgang kan of zal vinden, ontvangt de Deelnemer daarvan zo 

spoedig mogelijk bericht. De Organisatie kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. Indien 

sprake is van een annulering op grond van het bovenstaande, zal het Inschrijfgeld in de maand juli 

worden gerestitueerd.  

 

13. Auto’s en/of aanhangwagens 

 Auto’s en/of aanhangwagens mogen niet achter of bij de standplaats/kraam gestald worden, 

anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de Organisatie.  

 Het laden en lossen dient na aankomst zo snel mogelijk plaats te vinden.  

 Bij het laden en lossen mag niet onnodig hinder voor anderen of blokkering van de doorgang 

veroorzaakt worden.  

 

14. Opbouw en afbouw 

De kramen worden door de Kraamverhuurder opgebouwd voor 11.00 uur, waarna tussen 11.00 en 

13.00 uur de kraam door de Deelnemer kan worden bevoorraad en ingericht. De kraam dient uiterlijk 

om 13.00 uur volledig bevoorraad, ingericht en verkoopklaar te zijn. De afbouw van de kraam mag 

niet eerder plaatsvinden dan 18.00 uur. Eerdere afbouw doet afbreuk aan de totale uitstraling van de 

Smaakboulevard incl. ‘de markt’ en is derhalve niet toegestaan. Uiterlijk 1 uur na afloop dient de 

Deelnemer de kraam volledig ontruimd en schoon achter te laten. 

 

15. De kraam 

 De Deelnemer is verplicht zich te houden aan de aan hem toegewezen kraam en het aantal 

overeengekomen meters.  

 Het onderling ruilen van de kraam is niet toegestaan.  

 De Deelnemer is vanaf inrichting tot en met leegruiming aansprakelijk voor de gehuurde kraam en 

zal deze in dezelfde staat als op het moment van ingebruikname terug leveren.  

 Het gebruik van spijkers is niet toegestaan. Het gebruik van eenvoudig en snel verwijderbare 

materialen als touw, verwijderbaar plakband, tape, etc. is toegestaan. 

 Gebruikte reclame-, verkoop- of decoratiematerialen dienen volledig verwijderd te zijn.  

 De (eigen) kraam, invulling, inrichting, reclame-uitingen of verkoopwaren mogen nimmer in-

/doorgangen of routes voor hulpdiensten blokkeren.  

 Indien sprake is van een veroorzaakte blokkade of een (algehele) ontruiming door politie of 

brandweer dient op eerste aanzegging van politie, brandweer of de Organisatie de blokkade te 

worden opgeheven resp. (volledig) te worden ontruimd.  
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 De Deelnemer dient op kwalitatief hoogwaardige, sfeervolle en nette wijze de kraam in te richten 

en ingericht te houden tot de eindtijd van ‘de markt’.  

 De Organisatie heeft een voorkeur voor inrichting van de standplaats met leuke, originele eigen 

concepten. 

 Verpakkingsmaterialen mogen niet in het zicht van de bezoekers worden opgeslagen. 

 De kraam dient vanaf opening tot sluitingstijd bemand te zijn.  

 

16. Door- of onderverhuur 

De marktkraam mag niet worden door- of onderverhuurd aan (een) derde(n). 

 

17. Electra- en/of watervoorziening 

Electravoorziening is niet beschikbaar. Water kan eventueel in een zelf gebrachte jerrycan geleverd 

worden.  

 

18. Onbezette kramen 

Kramen, die om 12.00 uur niet bezet zijn, worden, indien mogelijk, aan andere deelnemers of 

geïnteresseerden verhuurd. Dit zal nimmer leiden tot restitutie van de gelden aan de oorspronkelijke 

Deelnemer. 

 

19. Afval 

De Deelnemer is verplicht bedrijfsafval, ontstaan door eigen gebruik of dat van zijn klanten, mee te 

nemen en niet achter te laten of in de publieke afvalbakken te deponeren. Door de Organisatie wordt 

hierop streng toegezien. Indien de Organisatie toch bedrijfsafval na vertrek van de Deelnemer aantreft 

bij de kraam of in de afvalbakken, is de Organisatie gerechtigd de Deelnemer €25,00, exclusief btw, in 

rekening te brengen en de Deelnemer van verdere of nieuwe deelname uit te sluiten.  

 

20. Aansprakelijkheid 

Deelname aan ‘de markt’ geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Elke aansprakelijkheids-

stelling wordt op voorhand afgewezen door de Organisatie. Schade of letsel, hoe ook genaamd, direct 

of indirect geleden door de Deelnemer, diens hulptroepen of diens bezoekers, daarbij inbegrepen 

bedrijfsschade of schade door diefstal, vernieling, het niet (kunnen) deelnemen of annulering van het 

‘de markt’ of welke andere oorzaak dan ook, kan nimmer verhaald worden op de Organisatie. De 

Deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor verzekeringen tegen schades in de meest ruime zin des 

woords.  

 

21. Klachten 

Klachten dienen schriftelijk bij de Organisatie gemeld te worden.  

In geval van een geschil tussen deelnemers onderling met betrekking tot de Smaakboulevard incl. ‘de 

markt’, heeft de Organisatie het recht een voor ieder bindend besluit te nemen. Indien de Deelnemer 

zich hieraan niet wenst te houden, heeft de Organisatie het recht deze Deelnemer van verdere 

deelname aan de Smaakboulevard incl. ‘de markt’ uit te sluiten en deze per direct te laten vertrekken 

dan wel te (laten) verwijderen.  

 

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting DW-RS, 8 mei 2019 


