
 

1. Met het inschrijven voor de Athena Ladies Market ga je een betaalverplichting aan. 
Het totaalbedrag dient uiterlijk op 02-10-2020 bijgeschreven te staan op de 
bankrekening van VanHoutman Event Management (NL91KNAB0259718386) o.v.v. het 
factuurnummer en de bedrijfsnaam. Als het verschuldigde bedrag niet voor de 
gestelde uiterlijke betaaldatum is bijgeschreven, vervalt de inschrijving. De 
betaalverplichting blijft ook bij een vervallen inschrijving in stand. 

2. Bij annulering binnen 3 weken voor het evenement, wordt het betaalde  
bedrag niet teruggestort.  

3. VanHoutman is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of schade, in  
welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende kramen 
(bijvoorbeeld door wind) komen voor de risico van de deelnemer. 

4. VanHoutman is niet aansprakelijk voor tegenvallende omzet door bijvoorbeeld slechte 
weersomstandigheden, tegenvallende opkomst, of om welke reden dan ook.  

5. VanHoutman aanvaart nimmer aansprakelijkheid voor zover deze niet is gedekt onder 
de door VanHoutman gesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

6. Indien stroom gewenst is, dient dit op dit formulier aangegeven te worden.  
Stroom aanvragen op de dag van het evenement kunnen niet meer verwerkt  
worden.  

7. Wensen met betrekking tot indeling/standplaats proberen wij zoveel mogelijk  
na te streven, echter kunnen wij geen garanties geven.  

8. Als standhouder ben je verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen  
met betrekking tot belastingplicht, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, 
brandweervoorschriften, warenwet (de bereiding, behandeling, verpakking en het 
bewaren van eet- en drinkwaren, etc. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit 
(VWA) Algemene Directie, telefoon: 070-448 48 48. Restitutie van het inschrijfgeld bij 
het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.  

9. Het is niet toegestaan het evenement vroegtijdig te verlaten. Indien er toch eerder 
opgeruimd wordt, kan de Ladies Market crew je bij een eventuele volgende editie 
weigeren.  

10. Je dient zelf voor de aankleding van je kraam, tafel of grondplek te zorgen.  
Denk hierbij aan een kleed, display, standaard etc. 
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11. Indien je ter plekke eten bakt of andere handelingen verricht waarbij het risico  
op brand verhoogd is, dient er een goedgekeurd blusapparaat/blusdeken aanwezig 
te zijn in je kraam. 

12. Het is niet toegestaan de tafel, kraam of grondplek aan derden te verhuren. 

13. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar afval. Zorg dus voor  
een bijvoorbeeld een vuilniszak en laat je plek schoon/netjes achter. Doe je dit niet, 
dan zullen schoonmaakkosten á €35,- in rekening gebracht worden.  

14. Indien er officieel wordt besloten dat de Athena Ladies Market geen doorgang mag 
vinden (i.v.m. slechte weersomstandigheden) heeft de standhouder recht op 50% 
restitutie van het inschrijfgeld. 

15. Let op bij het opbouwen van je tafel/kraam of grondplek. Houd rekening met je 
buurvrouw/buurman. Volg instructies op van de Ladies Market crew indien  
gevraagd wordt om wat in te korten/krimpen.  

16. Op de dag van het evenement is het niet mogelijk om van plaats te verwisselen. 

17. Vanhoutman heeft ten alle tijden het recht om van gemaakte afspraken af te  
wijken, indien noodzakelijk. 
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