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VOORWAARDEN TOT DEELNAME  Kunstmarkt bij Het Witte Kasteel 

Algemeen 

Deelnemers aan de Kunstmarkt bij Het Witte Kasteel zijn zij, die door toewijzing na 

inschrijving recht hebben verkregen op het gebruik van standruimte. Zij worden hierna als 

standhouder aangeduid. 

De inschrijving is eerst bindend, nadat bericht van toewijzing is ontvangen. Zonder 

toestemming van de organisatie mogen de standhouders de hun toegewezen ruimte niet 

gebruiken voor andere doeleinden dan op het inschrijfformulier is vermeld.  

Exclusiviteit voor een bepaalde branche kan niet worden gegarandeerd.  

De standhouder is verplicht ervoor te zorgen, dat de ruimte wordt gebruikt voor die 

doeleinden waarvoor de ruimte werd toegewezen, in overeenstemming met de reglementen 

en voorwaarden, gedurende de gehele dag van de Kunstmarkt  bij Het Witte Kasteel. 

Bouwvoorschriften 

Ten behoeve van de Kunstmarkt worden aan de standhouders marktkramen ter beschikking 

gesteld met een werkblad van ca. 4 meter lang en een wit dekzeil. 

De stand dient door de standhouder zelf te worden aangekleed, en moet de stand bij vertrek 

schoon en opgeruimd achter laten. Een uur voor het begin van de kunstmarkt (11.00-17.00 

uur) dient de stand in gereedheid te zijn gebracht. 

Het is verstandig zelf een klapstoel en i.v.m. mogelijk winderig weer een (bij voorkeur helder, 

doorzichtig) plastic windscherm mee te brengen. 

Toewijzing en betaling 

Na bericht van toewijzing is de standhouder tot het betalen van de standhuur gehouden. 

Betaling van de verschuldigde standhuur dient te geschieden binnen 3 weken na 

bevestiging. 

Bij afzegging tussen vier weken en één week voor de aanvang van de kunstmarkt bij Het 

Witte Kasteel is 50% van het te betalen staangeld verschuldigd, bij afzegging daarna, door 

welke oorzaak dan ook, is het gehele te betalen staangeld verschuldigd. 

Verlies, diefstal en schade 

De organisatie zal die maatregelen treffen die zij nodig acht voor bewaking van de op de 

kunstmarkt aanwezige goederen. Voor verlies van goederen of van enig ander eigendom 

van de standhouders kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld, noch voor 

eventueel door de standhouders te reclameren bedrijfsschade die daarvan het gevolg mocht 

zijn. De standhouders wordt derhalve aangeraden voor stand, goederen en transport een 

verzekering af te sluiten, alsook voor wettelijke aansprakelijkheid. De standhouders vrijwaren 
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de organisatie van elk verhaal of aansprakelijkheid door derden wegens geleden schade of 

ander ondervonden nadeel in verband met deelname. 

Overmacht 

Indien door omstandigheden welke het gevolg zijn van overmacht de kunstmarkt niet zou 

kunnen worden gehouden, zullen de standhouders geen aanspraak kunnen doen gelden op 

teruggave of vermindering van het door hen verschuldigde bedrag. 

Alle geschillen uit of naar aanleiding van deze huurovereenkomst dan wel van nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door 

de bevoegde rechter.  

Procedure en afspraken: 

• Een aanmelding begint met het inzenden van het inschrijfformulier naar: 
kunstloonopzand@gmail.com o.v.v. kunstmarkt Het Witte Kasteel. Het bijvoegen van 
informatie over uw werk is noodzakelijk.  

• Deelname aan de kunstmarkt bedraagt 82.50 euro per kraam op de buitenplaats van 
het kasteel, 65 euro op de boslaan,  50,-- euro op het Weteringplein   

• De kramen hebben een lengte van 4 meter. Het dak van de kraam wordt gevormd 
door een – meestal wit – afdekzeil. 

• Stroom is maar op een beperkt aantal plaatsen verkrijgbaar. 

• De indeling van de kunstmarkt wordt pas enkele dagen voor de aanvang ervan 

vastgesteld. Vooraf kan daarover geen informatie worden verkregen. Bij uw 

aankomst wordt u van uw standplaats en kraamnummer op de hoogte gesteld. 

• Speciale wensen kunt u op het inschrijfformulier aangeven. Zoveel mogelijk wordt 

daarmee bij de indeling van de Kunstmarkt rekening gehouden.  

• Vanaf ongeveer 3 uur voor de aanvangstijd van de Kunstmarkt bij Het Witte Kasteel 

kan met de inrichting van de kraam worden begonnen.  

• Het staangeld kan worden betaald door overmaking op onze bankrekening nummer :              

NL91 RABO 0307815501 t.n.v. Kunst Loon op Zand o.v.v. kunstmarkt Het Witte 

Kasteel 2023,  en de naam waaronder u heeft ingeschreven.  

• De auto kan niet bij de kraam geparkeerd worden. U moet parkeren op de 

dichtstbijzijnde parkeerplaats. Gebruik van een steekwagen en/of karretje is erg 

handig en aan te raden. 

• U dient zelf voor eventuele stoelen bij de kraam te zorgen. 

• Bij regenachtig weer gaat de kunstmarkt gewoon door. Zorg eventueel voor 

doorzichtig plastic om de achter- en zijkant van de kraam af te schermen en neem 

materiaal mee om het zeil vast te maken. 

• Inschrijven voor de Kunstmarkt bij Het Witte Kasteel is mogelijk tot 01 mei 2023  

• U wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over deelname dan wel afwijzing voor de 

kunstmarkt. 
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