Biestemarkt
1) De Biestemarkt wordt gehouden op de 2e dinsdag in oktober en wordt georganiseerd door
Vereniging Dorpsbelangen Grafhorst (VDG) . Deze markt duurt van 09.00 t/m 17.00 uur.
Iedereen dient zich te houden aan de regels opgesteld in dit document en de aanwijzingen
van de organisatie.
2) Reeds bij ons bekende standhouders ontvangen van VDG in maart een uitnodiging.
Nieuwe standhouders kunnen zich aanmelden bij VDG door een mail te sturen naar:
secretaris@vdgrafhorst.nl . Ook kunt u het contactformulier invullen op de website:
www.vdgrafhorst.nl. Tevens dient er vermeld te staan met welke producten u komt naar de
markt en hoeveel meter standplaats u nodig bent. Wij als organisatie zullen hierover een
beslissing nemen of u met uw product welkom bent op de markt
3) U krijgt van VDG een betalingsverzoek toegezonden waarmee u de kosten kunt voldoen.
Het rekeningnummer staat vermeld op het betalingsverzoek. Als wij geen (tijdige) betaling
ontvangen hebben behoudt VDG het recht u de toegang tot de markt te ontzeggen.
4) De standplaatsen worden aangegeven door VDG, dit gaat volgens de richtlijnen die in de
vergunning staan van de gemeente Kampen.
5) U mag alleen die producten verkopen waar VDG u toestemming voor gegeven heeft.
6) Bij annulering vóór de markt worden de gemaakte kosten niet terug gestort, mits er
bijzondere omstandigheden zijn. Hierover maakt VDG zelf een beslissing over het terug
storten van de kosten.
7) Bij klachten of problemen kunt u zich wenden tot de organisatie. Bij calamiteiten dienen
de aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of andere hulpverleners te worden
opgevolgd. Rode Kruis post is aanwezig op de markt en vrij toegankelijk voor iedereen.
8) Elke deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade die hij maakt aan gehuurde marktkramen
of materiaal van de organisatie. Tevens eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen.
9) Elke deelnemer neemt deel voor eigen risico.
10) Elke deelnemer die drank of etenswaren verkoopt, dient zelf te zorgen voor minimaal 1
afvalbak bij zijn kraam. Ook dient de deelnemer zich te houden aan de richtlijnen van de
brandweer en de NVWA.
11) Aan het einde van de markt dient elke deelnemer zijn eigen standplaats of gehuurde
marktkraam schoon op te leveren.
12) Elke deelnemer dient zelf voor stroom te zorgen indien hij dit nodig heeft. Eventuele
kabels die over de weg lopen, dienen voorzien te zijn van een “kabelgoot”.

13) Indien de markt niet door kan gaan door onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer,
pandemieën, of op bevel van gezaghebbende instantie of overheid, is opgelopen
schade, financieel of anderzijds, niet te verhalen op organisatie VDG.
14) De organisatie van VDG is niet aansprakelijk voor eventuele schade , financieel of
anderzijds, als er tijdens de markt wijzigingen optreden met betrekking tot afgelasten van de
markt of wijzigen standplaats of iets dergelijks.
15) Door betaling van het marktgeld verklaart u het reglement te hebben gelezen en
akkoord te gaan met de inhoud.
16) VDG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel tijdens de
markt.
17) Mocht er zich iets voordoen wat niet in dit reglement staat, dan beslist VDG.

Opgemaakt te Grafhorst 13-06-2020.

