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Inschrijving voor de markt is alleen mogelijk via onze website door het invullen van het deelnameformulier. 

 

1. De markt wordt gehouden op zondag 1 mei 2022 in het centrum te Heythuysen en is bestemd voor 

deelnemers vanaf 18 jaar. 

2. De markt is van 11:00 uur tot en met 17:00 uur. 

3. De uitgifte van kraam/plaats nummers is vanaf 08:00 uur. 

4. Het plaatsgeld dient voor de markt op onze rekening worden bijgeschreven (de betalingsspecificatie 

ontvangt u via een betalingsverzoek via email). 

5. De deelname is pas definitief als de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen en de betaling is 

verricht. 

6. Toelating op de markt alleen op vertoon van een geldig bewijs van deelname. Dit bewijs wordt 

verstrekt na ontvangst van de kosten voor de kraamhuur en/of grondplaats (via vooruitbetaling). De 

opstelling van kramen/grondplaatsen is door de gemeentelijke instanties goedgekeurd. Wijzigingen of 

verplaatsingen van kramen zijn niet toegestaan. 

7. Bij te late afmelding of het niet verschijnen, worden de plaatsgelden niet teruggestort. 

8. Bij tijdige annulering (4 weken voor het evenement) van een inschrijving wordt het plaatsgeld 

teruggestort. Dit onder inhouding van € 10,00 administratiekosten. 

9. Betaling op de marktdag is niet mogelijk voor een kraam. Voor een grondplaats geldt dan een 

administratieve opslag van € 5,00 

10. Inschrijving en deelneming geschieden op eigen risico van de deelnemer. 

11. De indeling van de markt wordt door de organisatie bepaald. 

12. De organisatie erkent geen vaste (historische) standplaatsen! Wel kunt u een voorkeur opgeven maar 

dit betekent niet automatisch dat u deze plaats toegewezen krijgt. Om de vrijmarkt voor het publiek 

interessant te houden wordt met de standplaatsen gerouleerd. Over de toegewezen plaatsen kan niet 

worden gecorrespondeerd. 

13. Indien u uw kraam/plaats niet gebruikt voor de doeleinden waartoe de organisatie u heeft toegelaten, 

behoudt de organisatie zich het recht voor de kraam/plaats, zonder opgaaf van reden en zonder 

terugbetaling van voldane gelden, opnieuw en/of elders te gebruiken. Hetzelfde geldt bij 

verwijdering. 

14. Kramen mogen door de deelnemers niet worden verplaatst of door middel van stangen of 

insteekijzers naar achteren of naar voren worden uitgebreid. Zelf meegebrachte parasols of tenten 

dienen niet uit te steken. Geen (kleding) rekken op de looproute plaatsen. Indien de deelnemer zich 

niet houdt aan deze voorwaarden zal dit aanleiding zijn tot verwijdering. 

15. Deelnemers dienen de markt niet vroegtijdig te verlaten (niet voor 17:00 uur). 

16. De deelnemers zijn verplicht zijn eigen afval op te ruimen en zo nodig mee te nemen naar huis. 

17. Als deelnemer dient u te voldoen aan de Warenwet en plaatselijke brandweervoorschriften, alsmede 

aan de van kracht zijnde regelgeving openbare orde en veiligheid van de gemeente Leudal. Mobiele 

bakwagens dienen tevens te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden en gebruikseisen 

brandveiligheid voor een vent/standplaatsvergunning mobiele bakwagens. 

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de navolging van deze voorschriften! 

18. Kooktoestellen en gasflessen moeten veilig, in goede staat zijn en zijn goedgekeurd. Verlichting en 

andere elektrische toestellen dienen van goed materiaal te zijn en goed onderhouden te zijn. 

19. Deelnemers met een attractie moeten het originele certificaat van de attractie bij zich te hebben. 

Deelname geschiedt alleen als de organisatie toestemming heeft gegeven en een digitale kopie van het 

certificaat heeft ontvangen. 

20. Indien netspanning nodig is (geen krachtstroom) dienen de deelnemers zelf het benodigde materiaal 

(haspels e.d.) mee te nemen. Elektriciteitskabels dienen zodanig bevestigd te zijn dat niemand 

daarmee in aanraking kan komen, dan wel daarover kan struikelen (let op: stroom moet vooraf 

aangevraagd zijn). 

21. De organisatie is niet aansprakelijk voor de schade die u voor, tijdens en na de markt ondervindt. 

Voor schade die u veroorzaakt aan goederen/materiaal van derden dient u verzekert te zijn, zo niet 

dan dient u dit ter plekke te regelen. 
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22. Alle motorvoertuigen dienen van de markt af te zijn voor 10:00 uur en BUITEN het marktterrein 

worden geparkeerd. De motorvoertuigen mogen pas na afloop van de markt het marktterrein op, 

tenzij anders overeengekomen met de organisatie. Tussentijds aan- en afvoeren van goederen is niet 

toegestaan. 

23. De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren o.a. in verband met branche 

bescherming. 

24. De organisatie is gerechtigd bij het niet nakomen van deze deelnemingsvoorwaarden de deelnemer 

van het marktterrein te verwijderen. De eventuele schade wordt verhaald op de deelnemer. 

25. Daar waar de regelgeving niet in voorziet, beslist de organisatie na overleg met de gemeentelijke 

instanties. Aanwijzingen van politie, brandweer, gemeentelijke instanties en/of organisatie dienen 

onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. 

 

Indien u met een verkoopwagen of eigen parasols komt, geef dit dan even aan op het formulier. Voor 

verkoopwagens gelden de tarieven van een (of meerdere) grondplaats(en). U dient de totale lengte op te geven 

bij inschrijving.  

 

 

 

Activiteiten commissie Centrummanagement Leudal 

Januari, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


