Algemene Voorwaarden
Winterfair de Borkeld
14, 15 en 16 november 2019
Algemene voorwaarden:
In deze Algemene Voorwaarden dient te worden verstaan onder:
De Fair:
De georganiseerde Winterfair
De Organisatoren:
De commissie winterfair of aan haar gelieerde personen of door haar als
medeorganisatoren aangewezen personen of bij haar in dienst zijnde personen;
De Standhouder:
De huurder van een grondplaats op de Fair of aan hem gelieerde vennootschappen of
bij hem in dienst zijnde personen.
Op en afbouw winterfair
1. De locatie van de stands in de tent of buiten op het terrein worden bepaald door de commissie van de Winterfair.
In overleg kan hier van afgeweken worden wanneer de commissie dit nodig acht.
2. Alle kosten van de opbouw en afbraak van de stands zijn voor rekening van de standhouder.
3. De stands kunnen opgebouwd worden vanaf donderdagmorgen 14 november om 8.00 uur.
4. De kachels zullen van woensdag op donderdag niet branden, donderdagmorgen zullen deze i.v.m.
brandstofverbruik pas aangezet worden.
5. Woensdag op donderdagnacht is er geen bewaking aanwezig op het terrein, de andere nachten (donderdag op
vrijdag en vrijdag op zaterdag wel)
6. Op zaterdagavond 16 november om 19.00 uur dienen alle stands weer afgebouwd zijn. Schade of diefstal is voor
eigen risico wanneer goederen staan blijven.
7. Wordt er gebruik gemaakt van zand of boomschors of andere materialen (ter decoratie), dan dient de vloer voor
de afbouw geheel schoon opgeleverd te zijn.
8. Gebruik van papieren versiering in de tent (zoals crêpepapier, slingers, confetti) is niet toegestaan. Deze
versiering kan een niet verwijderbare kleur afgeven op het zeil en is brandgevaarlijk.
9. Op het frame van de tent of het zeildoek mag geen (al dan niet dubbelzijdig) tape of vergelijkbaar materiaal
geplakt worden.
10. De vloer en het frame van de tent dienen schoon en ontdaan van spijkers en schroeven opgeleverd te worden.
11. In het frame of door het tentzeil mag niets met een nietmachine, schroefmachine o.i.d. aangebracht worden.
Kosten voor schades aan de tenten worden in rekening gebracht bij de standhouders.
12. Standhouders dienen eigen rommel mee te nemen en op te ruimen. Afval buiten de tent zetten of ergens alten
staan leid tot meerkosten van de commissie en
Brandweer voorschriften
13. Het is niet toegestaan om decoratie, materiaal of verkoopwaar in de looproute te plaatsen i.v.m.
vergunningseisen. Alles dient binnen de gehuurde stand afmetingen te worden geplaatst. Het niet naleven van de
regels kan tot verwijderen van de fair leiden.
14. Voor de stroomaansluiting dient u zelf een deugdelijke verlengkabel (ca. 30m) en verdeeldoos mee te nemen. Als
u een stroomaansluiting wenst, kunt u dit op het aanmeldingsformulier aangeven.

15. Alle brandbare materialen dienen brandvertragend te zijn geïmpregneerd. Het is niet toegestaan om gasflessen
in de kraam te plaatsen. Open vuur, zoals kaarsen, is zonder toezicht niet toegestaan. Er mag geen stro of (zeer)
brandbaar materiaal als bodemmateriaal in een kraam worden geplaatst. Stand presentaties, met name van
machines en bewegende/hangende onderdelen, dienen altijd veilig voor het publiek en de omgeving te worden
opgesteld. Er mogen geen veranderingen dan wel aanpassingen worden gedaan aan de al aangelegde
bekabeling/bedrading.
16. Alle gangpaden dienen de minimale breedte van 4,00m1 te behouden, er mag dus niets buiten de aangegeven
standruimte gezet worden. Ook dienen de doorgangen en nooduitgangen 3,00m1 breed gehouden te worden.
Ieder jaar is het voor ons weer een strijd om het netjes conform vergunning te houden. Er zal 1 maal
gewaarschuwd worden, daarna zal een factuur gestuurd worden voor het gebruiken van de extra ruimte.
17. Standhouders dienen de ingangen en nooduitgangen van de tenten te allen tijde vrij te houden van voertuigen of
aanhangers. (minimaal 3,00m1 vrije ruimte houden.
18. Laden en lossen mag, mits er minimaal 3,00m vrije doorgang is vanuit de tenten. Na laden en lossen dient het
voertuig verplaatst te worden zodat anderen niet belemmerd worden in het laden en lossen. Wanneer voertuigen
hier niet aan voldoen op locatie zullen ze versleept worden, schade is voor de standhouder of eigenaar van eht
voertuig zelf.
Aansprakelijkheid
19. Goederen bevinden zich op het terrein voor rekening en risico van de Standhouder. De Organisatoren belasten
zich niet met het verzekeren daarvan. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak
dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de Fair.
Evenmin zijn de Organisatoren aansprakelijk voor schade aan goederen of personen c.q. in betrekking staand tot
derden, veroorzaakt door het gebruik van de expositieruimte door de Standhouder of zijn personeel. De
Standhouder vrijwaart de Organisatoren voor vorderingen van derden uit deze hoofde. De deelnemers zijn
aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die is ontstaan door toedoen of nalatigheid van zichzelf of
personen die voor hem werkzaam zijn. Deelname aan de Fair is geheel voor eigen risico van de standhouder. De
standhouder vrijwaart de organisatie tegenover iedere derde voor aanspraken op vergoeding van schade geleden
ten gevolge van zijn deelname. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing van en schade aan
goederen.
20. De standhouder is verplicht zorg te dragen voor een juiste aansprakelijkheidsverzekering en voor
aansprakelijkheid door derden en een verzekering tegen diefstal, brand en andere schade aan de geëxposeerde
artikelen of andere eigendommen van de standhouder tijdens de opbouw, de fairdagen en de afbouwperiode.
21. Alle door de Fair organisatie verhuurde en/of ter beschikking gestelde goederen aan standhouders dienen te
worden gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen van de Fair organisatie. Schade aan bedoelde
goederen ontstaan tijdens het gebruik, is voor rekening van de standhouder.
22. De Fair is nooit aansprakelijk voor tegenvallende omzet van exposanten en eventueel tegenvallende
bezoekersaantallen.
23. De organisatie zorgt tijdens de openingstijden voor toezicht, zonder dat zij enige aansprakelijkheid voor diefstal,
vernielingen of anderszins op zich neemt.
Financiën
24. De huurprijs van de stand dient uiterlijk 1 maand voor de Winterfair te zijn betaald. De deelnemer ontvangt
hiervoor een factuur.
25. De deelnemers kunnen de inschrijving annuleren. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de
volgende vergoeding is verschuldigd:
‐ Bij annulering meer dan 3 maanden voor het evenement: € 100,00 administratiekosten.
‐ Bij annulering minder dan 3 maanden voor het evenement: 75% van de standhuur.
‐ Bij annulering minder dan een week voor het evenement: 100 % van de standhuur.
Beeld en geluid
26. Het is de standhouder niet toegestaan zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming beelden te projecteren,
het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluid te
veroorzaken, alles voor zover dit hinder kan opleveren. De organisatie heeft het recht beeldprojectie te stoppen.
27. Wanneer er geluid afgespeeld wordt na goedkeuring dient dit zeer zacht te staan.
28. Foto’s en video’s die op deze Fair worden gemaakt, kunnen worden gebruikt voor onze PR‐activiteiten. Mocht u
hiertegen bezwaren hebben, dan dient dit schriftelijk voor aanvang van de Fair kenbaar gemaakt te worden.

Algemeen
29. De standhouders ontvangen geen parkeerkaart. Wanneer de standhoudersweide vol is zal gebruik gemaakt
moeten worden van de gewone parkeerweiden.
30. De organisatie van de winterfair tracht voor elke standhouder een parkeerplaats te realiseren. Wanneer deze vol
is zal gebruik gemaakt moeten worden van de gewone parkeerweiden tegen betaling van 1 euro.
31. In de boomgaard mogen geen auto’s en/of aanhangers komen in verband met insporing en schade aan de
fruitbomen.
32. Langs de rijbaan binnen de zone NIET PARKEREN mag niet geparkeerd worden, voertuigen dienen te parkeren in
een daarvoor door de organisatie aangewezen parkeerweide.
33. Aanwijzingen van de aanwezige commissieleden dienen opgevolgd te worden wanneer hier om gevraagd wordt.
34. Het is niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden (onder) te verhuren
35. Het is niet toegestaan (alcoholische) dranken en spijzen aan te bieden of te verkopen, al dan niet voor
commerciële doeleinden zonder toestemming van de commissie. Voor alcoholische dranken is geen vergunning
en kan tot voortijdig afsluiten van de fair zorgen! Wanneer er wel dranken verkocht of uitgedeeld worden kan de
organisatie u weren van de winterfair..
36. Het is niet toegestaan het in algemene zin hinder te veroorzaken voor andere deelnemers of bezoekers
37. Het is niet toegestaan reclamemateriaal aan te bieden buiten de door de deelnemer gehuurde standruimte
zonder toestemming van de commissie. In overleg kan dit wel plaats vinden.
AVG
38. Op de prijslijst is de mogelijkheid om aan te geven of naam en website van u vermeldt mogen worden op de
website van de winterfair of andere social media. Wanneer er geen keuze wordt omschreven wordt dit gezien als
een goedkeuring.
39. .Winterfair De Borkeld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via info@winterfairdeborkeld.nl
40. Het privacy beleid zoals op www.winterfairdeborkeld.nl te lezen is, is van toepassing.
Slotbepalingen
41. De organisatoren hebben het recht om tegen de deelnemer die handelt in strijd met de bepalingen van deze
algemene voorwaarden of die door of namens de organisatoren verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang toegang tot de Fair te weigeren, zijn stand te doen sluiten en/of
ontruimen onverminderd de mogelijkheid voor de organisatie om schadevergoeding van de desbetreffende
deelnemer te vorderen.

