VERGUNNINGSVOORWAARDEN VOOR DE STANDPLAATSHOUDERS KERSTMARKT
GEMEENTEGROT
Conform de gebruiksvoorwaarden voor de Gemeentegrot heeft het Gemeentebestuur van Valkenburg
aan de Geul ons als Stichting Evenementen gevraagd U een aantal vergunning voorwaarden voor te
leggen:
De Kerstmarkt Gemeentegrot 2017 wordt gehouden van vrijdag 17 november 2017 tot en met
zaterdag 23 december 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De Kerstmarkt begint op vrijdag, 17 november 2017 om 10:00 uur. De sluiting vindt plaats op vrijdag,
23 december 2017 om 18:00 uur.
De markt is op maandag t/m donderdag geopend van 10:00 uur tot 20:00 uur. Op vrijdag en zaterdag
van 10:00 uur tot 21:00 uur en op zondag is de markt geopend van 10:00 uur tot 20:00 uur. Op
zaterdag 23 december is de markt vanaf 10:00 uur tot 18:00 geopend (pas daarna wordt begonnen met
opruimen). Alle stands moeten gedurende deze uren geopend zijn en blijven. U dient dagelijks 30
minuten vóór opening van de kerstmarkt bij uw stand aanwezig te zijn. Alleen dan kunnen wij bij een
eventuele storing deze wellicht nog tijdig verhelpen. Standhouders die regelmatig te laat zijn of zelfs
voor dagsluiting hun stand verlaten zullen wij hierover aanspreken en zo nodig sancties opleggen.
Indien u om welke reden dan ook de Kerstmarkt Gemeentegrot 2017 voortijdig wilt verlaten, zal er
geen restitutie van gelden geschieden en zult u moeten opdraaien voor de kosten van opvulling
middels een setting. In zwaarwegende gevallen zal overleg met de marktmeester plaatsvinden.
2.
Bij de inschrijving voor de deelname aan de markt dient een kopie van uw identiteitsbewijs en een
afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te worden gevoegd. Deze inschrijving
dient van recente datum en nog geldig te zijn. Tevens dient het polisnummer van de WA
marktverzekering met de naam van de Verzekeringsmaatschappij te worden bekend gemaakt bij de
organisatie. Een exemplaar van deze vergunning voorwaarden dient, voor gezien door de (kandidaat)
standhouder ondertekend met het inschrijfformulier aan ons te worden geretourneerd. Bij ontbreken
van een van deze bescheiden wordt de aanvraag voor een standplaats niet in behandeling genomen.
3.
De organisatie beslist over de toekenning van een standplaats. Hierbij wordt zo veel als mogelijk
rekening gehouden met de wensen van de standhouders. Veranderingen, na betaling van de
verschuldigde huur, zijn niet mogelijk. Onderling wisselen van standplaats wordt niet geaccepteerd op
straffe van uitsluiting van deelname aan de markt. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd.
De standplaats wordt definitief toegekend nadat de verschuldigde huurpenningen, vermeld in de
daarop betrekking hebbende factuur, zijn voldaan. De eerste helft van het factuurbedrag dient vóór 1
september 2017 betaald te zijn. De tweede helft vóór 1 oktober 2017. Indien afwijkend, zie de
betalingstermijn op de factuur.
Na het inrichten van de standplaatsen worden de gefactureerde m2 vergeleken met de werkelijk
ingenomen m2. Op basis daarvan kunnen correcties op de oorspronkelijke factuur volgen.
4.
Elke standplaats krijgt de beschikking over een stroomaansluiting afgestemd op het bij de inschrijving
gevraagde vermogenskwantum. De stroomafname wordt in rekening gebracht (verrekening volgt met
de terugstorting van de waarborgsom) aan de hand van een opgave van de werkelijk afgenomen
hoeveelheid kWh, aan ons verstrekt door de installateur. Bij grote overschrijdingen tussen het
gevraagde en het geïnstalleerde vermogen zal de stroomtoevoer door de installateur worden aangepast

(noodzakelijk om overbelasting en stroomuitval te voorkomen) of zal tot vermindering van het
verbruik moeten worden overgegaan. De extra kosten hiervan worden bij de betreffende standhouder
volledig en direct in rekening gebracht.
Gebreken aan de elektrische installatie van de standhouder dienen zo spoedig mogelijk op eerste
commando hersteld te worden (wij werken namelijk in een grot en een algehele stroomuitval kan
aanleiding geven tot paniek onder de bezoekers). Bij gevaarlijke situaties, ter beoordeling van de
installateur, zal de stroomvoorziening naar de betreffende standplaats direct worden afgekoppeld.
5.
De deelnemer dient zijn standplaats in te richten en te versieren, afgestemd op de sfeer van Kerstmis.
Daarbij mogen de wanden, vloeren en plafond van de grot niet beschadigd worden, er mogen geen
aantekeningen op worden gemaakt en er mag niet in de wanden worden gekrast. Tegen het plafond, de
wanden en in de vloer mogen geen bevestigingen met spijkers/schroeven plaatsvinden. De bij de
versiering te gebruiken materialen moeten moeilijk ontvlambaar zijn en/of brandvertragend. Zulks ter
beoordeling van de brandweer.
De deelnemer dient zijn standplaats netjes en opgeruimd te houden. Elke dag worden de vloeren
geveegd. Het ‘resultaat’ hiervan wordt voor de standplaats, in een plastic zak voor de standplaats
gedeponeerd en door de organisatie verzameld en verwijderd. Lege dozen verscheuren en bundelen.
Geen opslag van papier en karton bij de standplaats aanleggen en aanhouden (heeft geen doel: papier
en karton worden vochtig en nat). De tijdelijke dagopslag van afval mag niet op een in het oog
vallende plaats geschieden. Papier en karton ( incl. de plastic afdekzeilen) moeten overdag in een
stalen kist of koffer worden opgeslagen. Verkrijgbaar bij elke doe-het-zelf- cq bouwmarkt. Hebt u
géén plastic afdekzeilen behoeft u deze kist niet.
Wel elke dag het teveel aan karton/papier klaar zetten voor afvoer.
Er wordt u een gekeurde gecertificeerde brandblusser verstrekt door de organisatie. Hiervoor zullen
wij u een bedrag ad € 25,- excl. BTW in rekening brengen. De brandweer zal u instructies geven hoe
hiermee om te gaan en voor ontvangst laten tekenen. Zelf meegebrachte brandblussers worden niet
geaccepteerd.
Er wordt u gecertificeerd brandwerend doek door de organisatie verschaft. Indien u dit zelf mocht
hebben dan bent u verplicht een certificaat van maximaal twee jaar oud te kunnen overleggen en dan
wordt er nog getest op brandveiligheid. Bedenk dat u zulk doek nooit zelf moet wassen, want dit houdt
automatisch in dat het brandwerende effect van het doek weg is. U zult dit brandwerende
gecertificeerde doek tegen de kostprijs van inkoop tegen groothandelsprijzen voorzien van een factuur
en certificaat van het gekochte doek door ons verstrekt krijgen. Tijdens de op- en afbouw van de markt
mogen alleen materialen die van een geldig certificaat of keurmerk zijn voorzien gebruikt worden.
Overtredingen kunnen vergaande gevolgen voor u en de organisatie hebben. Tijdens de opbouw van
de Kerstmarkt zal er een registratie plaatsvinden van personen die zich in de grot bevinden. Op
verzoek moet u zich middels uw ID kunnen legitimeren
6
Na de afsluiting van de markt op 23 december moet de deelnemer zijn standplaats volledig schoon en
vrij van afval opleveren. Een niet schoon opgeleverde standplaats (incl. –omgeving) of schade
toegebracht aan de grot of daarin aangebrachte zaken, worden verhaald op de standplaatshouder. Het
recht op restitutie van de waarborgsom kan daardoor geheel of gedeeltelijk vervallen.
Gang van zaken bij algehele sluiting op 23 december: de standhouders breken hun stands in de grot (te
beginnen om 18:00 uur en niet eerder) af, pakken in, ruimen op en poetsen hun standplaats.
Vervolgens brengen zij al hun spullen naar buiten c.q. laten deze naar buiten brengen door de hen
toegewezen uitgang. Als alles buiten ordelijk is opgeslagen kan men zijn transportmiddel (vrachtauto,
bestelwagen, aanhanger enz.) in overleg met de verkeersregelaar, ter plaatse parkeren. Vervolgens
direct inladen en deze plek verlaten. Spullen die geen eigendom zijn blijven staan / liggen.
U heeft slechts tot 24:00 uur op 23 december de tijd om af te breken en op te ruimen. Hiervan
afwijken kan alleen na overleg en met goedkeuring van de organisatie.

7.
De inschrijving is van toepassing op de totale duur van de markt. De standplaatshouder neemt de
verplichting op zich om tijdens de gehele openingstijd aanwezig te zijn en zijn standplaats te
gebruiken conform de doelstelling daarvan. De standhouder is verplicht om tijdig (minimaal een half
uur) voor de openingstijd present te zijn. Hij mag niet inpakken en opruimen c.q. de stand verlaten
voor het dagelijkse sluitingstijdstip van de markt. Om uiterlijk 20:15 resp. 21:15 uur dient iedereen
de grot te verlaten.
De standhouders mogen tijdens de Kerstmarkt geen andere (nieuwe) artikelen toevoegen aan de
bij de inschrijving opgegeven lijst. Dit kan alleen in overleg met de organisatie en na verkregen
schriftelijke toestemming daartoe. Het zich niet houden aan deze bepaling zal resulteren in het
vervallen van terugstorting van de waarborgsom, gevolgd door uitsluiting van deelname aan een
volgende Kerstmarkt Gemeentegrot.
8.
De deelname aan de Kerstmarkt geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie is in zijn geheel niet
aansprakelijk voor ontstane schade, in welke vorm die zich moge voordoen.
De standplaatshouder dient zijn WA verzekering bij inschrijving te overleggen aan de organisatie. Hij
vrijwaart de organisatie tegenover elke andere partij voor aanspraken op vergoeding van schaden
ontstaan doordat hij zijn verplichtingen onvoldoende of in het geheel niet is nagekomen.
De standplaatshouder vrijwaart de organisatie van elke aansprakelijkheid jegens kopers van
ondeugdelijke producten, op deze markt aangeboden en verkocht.
De organisatie accepteert slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door opzet of grove schuld
van de kant van de organisatie.
9.
De organisatie adviseert de standhouders zorg te dragen voor een verzekering tegen brand, diefstal en
andere vormen van schade aan hun eigendommen, de tentoon te stellen goederen en producten, tijdens
de opbouw, tijdens de marktdagen en tijdens de afbraak van de markt.
Hou hierbij rekening met de hoge luchtvochtigheidsgraad in de grot en de temperatuur van 12° C. De
organisatie is niet aansprakelijk ten aanzien van aan bederf of schadegevoelige producten als gevolg
van vocht.
10.
U kunt niet met uw auto de grot inrijden. Uw goederen, artikelen enz. dient u af te laden c.q. in te
laden op de parkeerruimte voor de nooduitgang van de grot aan de Plenkertstraat. Voor het verdere
transport kunt u om hulp vragen en overleg plegen met onze vervoerregelaars (of onze marktmeester).
Zij laden normaliter niet mee af. Op de hier bedoelde parkeerruimte mogen geen auto’s worden
geparkeerd.
Dit geldt ook voor de aanvulling van uw voorraden. Dit is alleen ’s morgens toegestaan en dient ook
na overleg met onze vervoer regelaars, cq marktmeester te worden gedaan.
11.
In de grot mogen voor eigen gebruik geen eetwaren gebakken, gegrild, gekookt, gebraden of gerookt
worden. Open vuur is uit den boze. Ook roken (inclusief roken achter de standplaatsen !) is TEN
STRENGSTE VERBODEN.
Het gebruik van verwarmingstoestellen, magnetrons, kooktoestellen, koffiezetapparaten, waterkokers
e.d. kan i.v.m. mogelijke overbelasting van de totale elektriciteitsvoorziening niet worden getolereerd.
Als de organisatie deze apparaten in de grot bij de standplaatsen aantreft worden deze, zonder
waarschuwing, opgeruimd. Hier houden we strikt de hand aan (op straffe van uitsluiting van
deelname in de volgende jaren). Veiligheid staat voorop!

12.
De toelating van een standhouder tot de Kerstmarkt 2016 betekent niet een automatische toelating
voor de Kerstmarkt 2017. Evenzo voor 2018 enz.
13.
Door de organisatie zullen badges worden verstrekt, die strikt persoonlijk zijn. Deze moeten bij
binnenkomst aan de controle worden getoond.
Wij wijzen u expliciet erop dat hiermee absoluut géén derden naar binnen mogen komen. Gebeurd dit
toch heeft dit zeker consequenties voor de standhouder.
14.
Zoals een goed werknemer betaamt is deze ook bekend met ARBO wetgeving en Veiligheid. Zo
gelden ook in de Kerstmarkt Gemeentegrot de regels alsof u zich in een gebouw bevindt. Wij
attenderen u dan ook te vragen naar ons calamiteitenplan, zodat u bekend bent met een eventuele
ontruiming van het gebouw. Beveiligingsbedrijf Noptra zal u hiervan op de hoogte brengen.
15.
‘Eigen muziek’ voorzieningen zijn niet toegestaan buiten de algemene omroepinstallatie en de
horecahoek. Tevens is het niet toegestaan voor standhouders cq het personeel om met bier en andere
dranken van de bar tussen het publiek door, naar de eigen stand terug te gaan.
16.
Elke standhouder / deelnemer dient zich aan deze voorwaarden te houden en de aanwijzingen van de
organisatie of namens de organisatie gegeven, stipt op te volgen. Bij nalaten daarvan is de organisatie
gerechtigd de standhouder van de markt te verwijderen of te laten verwijderen. Restitutie van
standplaatsgelden, waarborgsom enz. vervalt op dat moment.
Door U, voor gelezen en als akkoord, ondertekend, dient U een kopie van deze voorwaarden aan
ons te retourneren.
De organisatie:
Het Bestuur van de Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion
Valkenburg aan de Geul, mei 2017.
J. Römling, voorzitter/marktmeester.
M.Hendriks, penningmeester.
P. Vroemen, secretaris.
Standhouder:…………………………………..
Stand nr.
: ……………………………….
Handtekening:…………………………………

