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Algemene voorwaarden en informatie 

Roder Weihnachtsmarkt 

Zaterdag 14 December 2019 

Van 14:00 – 20:00 uur in het centrum van Roden 
 

1. De Weihnachtsmarkt wordt gehouden op de Albertsbaan in Roden en duurt van 14:00 tot 20:00 uur. U wordt geacht 

om 14:00 uur met de inrichting van uw kraam klaar te zijn en mag pas om 20:00 uur afbreken. 

 

2. Inschrijvingen uitsluitend via het inschrijfformulier dat u krijgt toegestuurd of heeft gedownload op onze website: 

www.volksvermaken.nl/weihnachtsmarkt. 

 

3. De inschrijving sluit op zaterdag 30 November 2019 of zodra de markt vol is. 

 

4. Na inschrijving ontvangt u of een afwijzing of een bevestiging. Van onze penningmeester ontvangt u een nota. Zodra u 

deze nota voldoet, is uw inschrijving definitief. Begin December mailen wij u de laatste informatie en kraamnummer 

toe. 

 

5. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname. De organisatie behoudt zich het recht voor om ontvangen 

inschrijving en, ongeacht de volgorde van binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren teneinde 

de kwaliteit en de diversiteit van de Weihnachtsmarkt te waarborgen. Er is tegen het besluit van de organisatie geen 

beroep mogelijk. 

 

6. De deelnemer biedt de producten en/of diensten aan waarmee is ingeschreven. 

 

7. Het aanbieden van zwak alcoholische dranken en/of etenswaren is alleen toegestaan aan door de organisatie 

toegewezen standhouders. 

 

7.B Indien u zwak alcoholische dranken of etenswaren aanbiedt bent u zelf verantwoordelijk voor de daarbij horende 

vergunningen en door de overheid gestelde eisen. Hetzelfde geldt voor de installaties voor koken, bakken, braden of 

frituren. Ook hiervoor bent u zelf verantwoordelijk voor de daarvoor gestelde en bijbehorende veiligheidseisen. 

 

8. De organisatie bepaalt het aantal kramen waarin eenzelfde soort product of dienst wordt verkocht, tentoongesteld en 

verleent. Er is dus geen gegarandeerde exclusiviteit. 

 

9. De kosten van een standplaats bedraagt € 28,- voor een marktkraam van 2 x 1,2 m. met dak, achterzeil en verlichting 

of € 35,-. Voor een marktkraam van 4 x 1,2 m. met dak, achterzeil en verlichting. 

 

10. Eigen marktkramen, partytenten en/of verkoopwagens zijn niet toegestaan. 

 

11. Indien u stroom nodig bent kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier. Hiervoor bereken wij € 15, - extra. Het is 

verboden stroom af te nemen voor het gebruik van kachels. Het stroompunt kan soms een paar meter naast u kraam 

liggen. U dient hiervoor zelf een klein verlengsnoer of haspeltje mee te nemen die voldoet aan de door de 

Nederlandse wet gestelde veiligheidseisen. 
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12. Vanaf 12:00 uur kunt u uw kraam opbouwen. Bij aankomst wordt u door één der bestuursleden opgewacht en naar 

uw plek gewezen. Om 20:00 uur is de markt gesloten en dient u deze te verlaten. 

 

13. Standhouders kunnen specifieke wensen aangeven op het inschrijfformulier. Indien mogelijk wordt hier zoveel 

mogelijk rekening mee gehouden. Bij het bepalen van de kraamlocatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 

de wensen van de deelnemer. Aan een gebruikte locatie in voorgaande jaren kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

14. Tussen 14:00 en 20:00 uur mag er op het markterrein niet met motorvoertuigen worden gereden. 

 

15. De auto mag niet bij de kraam worden geparkeerd. Uiteraard is het wel toegestaan tijdens de op en afbouw de auto 

tijdelijk naar uw kraam te zetten. Na het inrichten van uw kraam wordt u naar de parkeerplaats achter het 

gemeentehuis geleid waar u uw auto kunt parkeren.  

 

16. Iedere standhouder is zelf verantwoordelijk voor het netjes achter laten van de marktkraam. Afval kunt u deponeren 

in de daarvoor bestemde evenementencontainers die over de gehele markt verspreid staan. Het niet netjes achter 

laten van uw kraam kan gevolgen hebben voor uw inschrijving voor de komende jaren. 

 

17. De organisatie behoudt het recht om te allen tijde de Weihnachtsmarkt wegens zeer slechte weeromstandigheden of 

wegens bijzondere omstandigheden welke door overmacht zijn ontstaan, af te lasten. 

 

18. Deelname aan de Roder Weihnachtsmarkt geschiedt altijd op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze 

aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan, en/of eventuele wijziging en/of 

afgelasting van de Weihnachtsmarkt. 

 

19. Door ondertekening van het inschrijfformulier bent u akkoord gegaan met de algemene voorschriften zoals 

bovenstaand genoemd. 

 


