Voorwaarden voor deelname aan de Vughtse Vrijmarkt 2022.
1. Deelname staat open voor alle particulieren, verenigingen, stichtingen en niet commerciële
instellingen. Voor particulieren met een professionele inslag hanteren wij een speciaal tarief.
Professionele (ambulante) handel is uitgesloten van deelname.
2. Men is vrij te doen wat men wil, zoals verkoop van (eventueel zelfgemaakte) spullen, exposeren,
schilderen, muziek maken, demonstreren van hobby’s en dergelijke.
3. Huurprijzen van de plaatsen zijn:
- Een kraam ca. 3 of 4 m’ verkoopruimte à € 32,00 per kraam.
- Huurprijs voor particulieren met professionele inslag (partijgoederen, etenswaren e.d.),
een kraam ca. 3 of 4 m’ verkoopruimte à € 64,00 per kraam.
4. In een aantal situaties in de Kerkstraat en eenzijdig aan het Marktveld kunnen alleen 3 meter kramen
worden geplaatst. Huurders kunnen hiervoor niet financieel worden gecompenseerd. De kramen
inclusief legplanken en afdekzeil worden door de organisatie ter beschikking gesteld.
U kunt zelf bepalen of het afdekzeil wel of niet wordt gebruikt. Overige voorzieningen ter plaatse,
zoals stromend water en elektriciteit, dienen de deelnemers zelf te regelen. De organisatie kan niet
voor een elektrische- of water aansluiting zorgen. De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor door u zelf geregelde voorzieningen als genoemd.
5. Iedere deelnemer draagt zelf zorg voor het inrichten en opruimen van de door hem / haar gehuurde
ruimte. Ieder dient na afloop van de Vrijmarkt de niet verkochte goederen alsmede
verpakkingsmaterialen en afval mee naar huis te nemen. Door de organisatie zal hiervoor een
vuilniszak beschikbaar worden gesteld. Deze dient aan het eind van de dag door de deelnemer
mee naar huis te worden genomen. Eventuele reinigingskosten bij nalaten van bovenstaande
worden in rekening gebracht aan de huurder!!
6. De organisatie bepaalt de standplaats van de huurder. Het nummer van de kraam correspondeert met
het nummer op uw deelnemerskaart.
7. Iedere deelnemer ontvangt na inschrijving én betaling ca. 1 week voor aanvang van de Vrijmarkt
een deelnemerskaart. Uitsluitend deze kaart geeft u recht tot deelname en is tevens bewijs van
betaling. De organisatie behoudt het recht deelnemers zonder geldige deelnemerskaart van het
terrein te verwijderen, zoals overeengekomen met de politie van Vught.
8. Auto’s worden tijdens de Vrijmarkt niet op het terrein toegestaan. Ter inrichting van de kramen
mogen auto’s via een bepaalde toegangsroute naar de gehuurde kraam om de koopwaar te lossen. De
organisatie bepaald het tijdstip dat de toegangshekken open gaan, lossen is mogelijk tot uiterlijk
10.30 uur. Als de auto uitgeladen is, dient u deze zo spoedig mogelijk elders te parkeren, bij
voorkeur op de parkeerplaats van kasteel Maurick.
Dit om de in de buurt liggende parkeerplaatsen vrij te houden voor bezoekers.
9. Aan het einde van de markt worden vanaf 17.00 uur de auto’s weer op het terrein toegelaten.
Uiterlijk 18.00 uur dienen alle kramen leeg te zijn, met medeneming van alle waren.
10. Indien de organisatie om welke reden dan ook het evenement dient af te gelasten ontvangt men het
reeds betaalde huurbedrag met uitzondering van € 2,50 administratiekosten terug.
11. Bij voortijdige afzegging door de deelnemer vóór 10 april ontvangt men het reeds betaalde
huurbedrag met uitzondering van € 5,00 administratiekosten terug. Bij niet gemeld verzuim en
afzegging na 10 april heeft de deelnemer geen recht op teruggave van het reeds betaalde huurbedrag.
12. Verkoop en/of bereiding van etenswaren dient door de deelnemer nadrukkelijk op het inschrijf
formulier vermeldt te worden. U krijgt dan van de organisatie het informatieblad van de Ned.
Voedsel en Waren Autoriteit met voorschriften thuis gestuurd. Verkoopwagens van etenswaar
hebben voor deze vrijmarkt geen vergunning nodig. Wel dient te allen tijde te worden voldaan aan
de eisen van de NVWA.. Indien bij controle door de gemeente of Keuringsdienst blijkt dat u zich
niet aan de geldende regels hebt gehouden, is de organisatie niet aansprakelijk voor de gevolgen die
hieruit voortvloeien.

