
Algemene Voorwaarden 
BakfietsSale 2016 
 

A) Algemene bepalingen 
1. De organisatie van de BakfietsSale bepaalt 

welke deelnemers wordt toegelaten. Kwaliteit 
en diversiteit zijn bepalend. Over het 
toewijzingsbeleid kan niet worden 
gecorrespondeerd. De organisatie behoudt zich 
te allen tijde het recht om deelnemers te 
weigeren, zonder daarover verantwoording af 
te leggen.  

2. Het aan BakfietsSale verschuldigde bedrag 
dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 mei 
op bankrekeningnummer NL81 ABNA 
0569039029 t.n.v. Fleur Veldkamp o.v.v. 
BakfietsSale 2016 bijgeschreven te zijn. Gezien 
het beperkt aantal bakfietsen op het plein, 
behoudt de organisatie zich het recht voor, bij 
niet betalen binnen de gestelde termijn, de 
optie op de plek te laten vervallen. 

3. Kosteloos annuleren is schriftelijk en gedateerd 
mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de 
markt zonder opgaaf van reden. Reeds 
overgemaakte deelnamekosten worden 
teruggestort. Daarna is het volledige 
huurbedrag verschuldigd. 

4. Toegang tot het plein kan alleen verkregen 
worden op vertoon van het marktplaatsbewijs. 
Dit bewijs wordt u toegezonden na ontvangst 
van uw betaling en akkoord met de algemene 
voorwaarden BakfietsSale 2016. 

5. Wanneer u zich op de dag van de markt (29 
mei 2016) afmeldt of niet verschijnt, kan geen 
aanspraak worden gemaakt op restitutie van 
het betaalde bedrag. 

6. De organisatie behoudt zich het recht het 
evenement zonder opgaaf van reden te 
annuleren. 

7. Het is niet toegestaan om de gehuurde plek in 
zijn geheel of gedeeltelijk onder te verhuren 
aan derden. 

 
B) Voorzieningen 
1. De organisatie zal elke deelnemer een plek ter 

beschikking stellen. Deze plek wordt 
aangewezen door de organisatie. Uitbouw van 
de plek is toegestaan, tot 1meter voor de 
bakfiets. Naast de bakfiets, alleen in 
overeenstemming met de organisatie en de 
buren. De deelnemer moet zelf zorg dragen 
voor de inrichting met tafel, kledingrek e.d. De 

deelnemer dient zich te houden aan de 
richtlijnen van de organisatie.  

2. Er is geen stroomvoorziening en 
watervoorziening aanwezig. 

3. Het produceren van eigen muziek is niet 
toegestaan. 

 
C) Deelname 
1. Vanaf 9.00 uur is het plein geopend om op te 

bouwen. U kunt alleen met de bakfiets op het 
plein komen. U dient uiterlijk 12.00 uur uw 
bakfiets gereed te hebben. 

2. De markt gaat om 12.00 open en duurt tot 
tenminste 17.00 uur. Tot die tijd kunt u niet de 
plek te verlaten of op te ruimen, mits anders 
overeengekomen met de organisatie. 

3. Beschadigingen aan het plein en achterlaten 
van overtollige rommel en zwerfvuil wordt in 
rekening gebracht. Als er afval overblijft en wij 
dienen dit af te voeren, dan brengen wij 
hiervoor 50 euro in rekening. 

 
D) Producten 
1. Het is niet toegestaan dranken en producten, 

anders dan overeengekomen, te verkopen dan 
wel in voorraad te hebben. Wanneer het 
bovenstaande bij controle op het plein toch 
geconstateerd wordt, dan zullen deze goederen 
onvoorwaardelijk in beslag genomen worden en 
pas na afloop van de markt worden 
teruggegeven. 

2. Verkoop van etenswaren is alleen toegestaan op 
vertoon van HACCP certificaat. 

3. De deelnemer is verantwoordelijk voor de 
deugdelijkheid van de producten, die door of 
namens hem/haar worden verkocht. 

4. Verkoop van producten die met fascisme of 
racisme te maken hebben en/of uitdragen, 
milieubelastende/vervuilende producten en 
producten gemaakt door kinderen, is ten 
strengste verboden! 

5. Verkoop van producten die in strijd zijn met de 
wet op "verdovende middelen" zijn niet 
toegestaan. Ook verkoop van zogenaamde 
smartdrugs en/of paddo's en lachgas is 
verboden. 

6. De organisatie behoudt zich het recht om 
producten of diensten te verwijderen die op 
voorhand niet schriftelijk zijn gemeld of die 
door de organisatie als ongeschikt worden 
bevonden.  

7. Het is niet toegestaan om te flyeren tijdens de 
BakfietsSale. 

E) Aansprakelijkheid 
1. De organisatie en locatie zijn niet aansprakelijk 

voor diefstal, verlies of schade aan of van uw 
producten en persoonlijke eigendommen 
gedurende het festival. De deelnemer neemt 
op eigen risico deel aan de BakfietsSale Markt 
U dient hiervoor zelf eventueel een verzekering 
af te sluiten. 

2. De organisatie is niet aansprakelijk voor 
schade of inkomstenderving als gevolg van 
vertragingen, mechanische pech, 
weersomstandigheden, natuurinvloeden, 
stakingen, ziekte of welke overmacht situatie 
ook, een lage bezoekersopkomst, een 'slechte' 
standplaats of afgelastingen van hogerhand. 

3. De organisatie is niet aansprakelijk voor 
mankementen in de aangeboden waar. De 
deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het 
bieden van kwaliteit van de verkoopwaar. 

4. De organisatie is niet aansprakelijk voor 
enigerlei schade of letsel van deelnemers en 
bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare 
opzet of grove schuld aan de kant van de 
organisatie. 

5. De organisatie is niet aansprakelijk voor 
handelingen en invloeden van niet direct bij de 
uitvoering van de overeenkomst betrokken 
derden; omstandigheden die niet te wijten zijn 
aan organisatie en die krachtens de 
Nederlandse wet of de in maatschappelijk 
verkeer geldende normen niet in redelijkheid 
aan de organisatie kunnen worden 
toegerekend. 

 
F) Slotbepalingen 
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet 

voorziet is de beslissing van de organisatie 
bindend. Bij niet nakomen van deze 
voorwaarden is de organisatie gerechtigd de 
vergunning in te trekken, eventueel toegang te 
weigeren of tot verwijdering over te gaan, 
waarbij het reeds betaalde bedrag wordt 
beschouwd als betaling der gemaakte kosten. 
Teruggaaf van inschrijvingsgelden, om welke 
reden dan ook, is niet mogelijk. 
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