Algemene voorwaarden
Marktkraam houders
Doel
De Biltsestreekmarkt wil lokaal geproduceerd, gezond en milieuvriendelijk voedsel onder de aandacht
brengen.
Om de markt aantrekkelijk te maken voor bezoekers proberen we naast voedsel ook enkele andere
non-food ondernemers een plek te bieden. Hierbij vinden we het belangrijk dat et duurzame producten
zijn met een transparant, goed verhaal.
Marktkraam houder worden
Ben je een lokale ondernemer en voldoe je aan ten minste 1 van onderstaande voorwaarden:
• je vindt duurzaamheid belangrijk
• je verbouwt/werkt met biologische producten
• je hebt een initiatief op het gebied van duurzaam voedsel of duurzaamheid in het algemeen.
Dan past jouw onderneming bij de Biltse Streekmarkt ! Word deelnemer !
Deelnemers voorwaarden
1. de organisatie kan op basis op bovenstaande richtlijnen deelnemers weigeren als ze niet binnen
de visie van de markt passen.
2. voor een mooie samenstelling van de markt behoudt de organisatie zich het recht voor een
aanmelding van een deelnemer te weigeren.
3. na ontvangst van een deelname bevestiging, dient de deelnemer binnen 2 weken het
marktgeld te voldoen.
4. Annuleren van een deelname kan alleen schriftelijk (per e-mail) op
mail@biltsestreekmarkt.nl
5. Bij annuleringen binnen 2 weken voorafgaand aan de markt vindt er geen restitutie plaats van het
marktgeld. Eventueel nog niet betaald marktgeld wordt dan alsnog in rekening gebracht.
6. de organisatie behoudt zich het recht voor de markt in zijn geheel te annuleren zonder opgaaf
van reden. Dit kan tot uiterlijk 2 weken voor de marktdag.
7. deelname aan de mark is op eigen risico.
8. tijdens de gehele markt is er EHBO aanwezig.
9. deelnemers kunnen tegen vergoeding gebruik maken van elektriciteit. Er is een algemene wateraansluiting.
10. de deelnemer dient zelf de aankleding van de kraam te verzorgen.
11. de deelnemer dient de kraam leeg en schoon op te leveren.
12. er mogen geen alcoholische dranken verkocht of genuttigd worden.
Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de organisatie:
mail@biltsestreekmarkt.nl
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