Algemene voorwaarden Spoarparkster Krystmerke 2021
Contactgegevens organisator
Stichting Mei Elkoar Ien, hierna te noemen MEI.
Contactpersoon:
Carolina van der Pas
Telefoonnummer:
06-44911436
E-mail:
info@meifeanwalden.nl
Website:
www.meifeanwalden.nl
Artikel 1. Naam, datum en locatie
1.1 Naam evenement: Spoarparkster Krystmerke 2021, hierna te noemen kerstmarkt.
1.2 Data en tijd:
Vrijdag 17 december: 16.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 18 december: 12.00 tot 18.00 uur
Beide avonden worden afgesloten met live muziek in de tent.
1.3 Locatie kerstmarkt: het nieuw aangelegde park nabij het station in Feanwâlden.
Adres station: Stasjonswei 3, 9269 PG Feanwâlden.
Artikel 2. Aanmelding
2.1 Aanmeldingen dienen via de website te worden gedaan. Aanmelden kan via
www.meifeanwalden.nl.
2.2 Deelname aan het evenement is gratis.
2.3 De aanmelding dient uiterlijk vrijdag 3 december binnen te zijn bij MEI.
2.4 Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van MEI.
2.5 Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven. De organisatie doet haar
uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de
betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
2.6 MEI biedt u kosteloos een marktkraam met overkapping aan, incl. een
stroomvoorziening.
2.7 Indien u gaat bakken, braden of BBQ’en, dient u dit te vermelden op uw
inschrijfformulier.
2.8 Indien u geen gebruik wenst te maken van een marktkraam dient u dit aan te geven op
het inschrijfformulier.
Artikel 3. Op- en afbouw
3.1 De op- en afbouwtijden zijn:
Dag
Vrijdag 17 december
Zaterdag 18 december

Opbouw
13:00 tot 15:30 uur
9:00 tot 11:30 uur

Afbouw
vanaf 22:00 uur
vanaf 18:00 uur

3.2 Tijdens de opbouwtijden zal de stroomvoorziening, zoals eerder aangegeven, in werking
zijn.

Artikel 4. Annulering
4.1 Bij annulering tot 10 dagen voor de kerstmarkt worden geen kosten in rekening
gebracht.
4.2 Bij annulering korter dan 10 dagen voor de kerstmarkt, brengen wij u € 20,- in rekening
voor gemaakte onkosten.
Artikel 5. Standplaats
5.1 Bij aankomst op locatie krijgt u door een MEI medewerker uw standplaats/kraam
toegewezen. Volg a.u.b. deze instructies op.
5.2 Bevoorrading van uw marktkraam kan via de betonnen paden in het park, deze zijn
alleen toegankelijk voor voetgangers.
5.3 Het is niet mogelijk uw auto, aanhanger of ander voertuig bij uw kraam te parkeren.
Nabij het station is een groot parkeerplek gelegen, waar u kosteloos kunt staan.
5.4 Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te
verpachten aan andere partijen.
5.5 Het is niet mogelijk van kraamplaats te ruilen zonder toestemming van MEI .
Artikel 6. Elektriciteit en marktkraam
6.1 MEI spant zich in voor een juiste stroomvoorziening. Iedere kraam of stand heeft een
standaard stroomvoorziening van 750 Watt tot haar beschikking. Indien u dit wenst uit te
breiden, gelieve minimaal 10 dagen van te voren contact op te nemen met MEI .
6.2 Om gebruik te maken van de stroomvoorziening, dient u zelf te zorgen voor een
geschikte haspel en/of verlengsnoer en stekkerdozen.
6.3 Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van MEI.
6.4 Marktkraamhouders worden verzocht hun kraam in kerstsfeer aan te kleden!
6.5 Afmeting marktkraam:
Lengte: 300 cm
Diepte: 130 cm
Hoogte: 300 cm
Artikel 7. Afval
7.1 De marktkraamhouder is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze afvoeren van
uw afval. Dit kan in de door MEI beschikbaar gestelde afvalcontainers. Indien u van te
voren weet dat uw marktkraam afval veroorzaakt, meer dan normaal, dient u zelf
afvalbakken bij uw marktkraam te plaatsen. Deze afvalcontainers kunnen na het
evenement geleegd worden in de afvalcontainers van MEI.
Artikel 8. Overig
8.1 Deelnemers dienen zich te kunnen legitimeren.
8.2 Deelname aan de kerstmarkt is op eigen risico. MEI is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor diefstal, verlies of schade aan of van personen en/of goederen.
8.3 Indien de kerstmarkt door onvoorziene omstandigheden of overmacht afgelast,
uitgesteld of ingekort moet worden, kan MEI hier in geen geval aansprakelijk voor
worden gesteld.

8.4 MEI is niet aansprakelijk voor geleden schade door deelnemers als gevolg van
vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen,
ziekte of welke overmacht situatie ook.
8.5 Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering.
8.6 MEI is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
8.7 MEI draagt zorg voor toiletvoorzieningen en de nodige entertainment.
8.8 MEI behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
8.9 Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist MEI.

