
 

 

 

Algemene voorwaarden behorende bij het 

inschrijfformulier ‘Braderie Hemelvaart Roden  

Donderdag 18 mei 2023 te Roden’ 

 

1. De Roder warenmarkt wordt gehouden in het centrum van Roden op donderdag 18 mei 2023 en 
van 10:00 uur – 17:00 uur. 
 

2. De Hemelvaart braderie wordt georganiseerd door de Vereniging voor Volksvermaken Roden 
(hierna te noemen: ‘de organisatie’), gevestigd te Roden en bekend onder KvK nummer 40045381. 
 

3. U kunt zich uitsluitend via het toegestuurd inschrijfformulier inschrijven. Deze is tevens te 
downloaden op onze website: www.volksvermaken.nl 
 
De inschrijving sluit op 15 mei 2023. 
 

4. Bij uw inschrijving dient u ook een kopie van een recente inschrijving van de Kamer van 
Koophandel of uw kvk-nummer mee te zenden. 

 
5. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging dat uw inschrijving is ontvangen. In Juni ontvangt u of 

een afwijzing of een bevestiging en tevens de nota. Zodra u deze nota voldoet, is uw inschrijving 
definitief. De nota dient voor 15 mei 2023 te zijn voldaan. Begin Mei sturen wij u de laatste 
informatie en uw sector en kraamnummer toe. 
 

6. Ondanks de toezegging van een standplaats op de markt kan, indien het verschuldigde marktgeld 
niet voor 15  mei 2023 is betaald, kan de standplaats aan iemand anders worden toegewezen. 
 

7. De organisatie behoudt zich het recht voor om ontvangen inschrijvingen, ongeacht de volgorde van 
binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren teneinde de kwaliteit en de 
diversiteit van de Hemelvaart Braderie te waarborgen. Er is tegen het besluit van de organisatie 
geen beroep mogelijk. 
 

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. 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. 
 

10. De verkoop standplaats moet uiterlijk om 09.00 uur ingenomen en uiterlijk om 18.00 uur ontruimd 
zijn.  
 

11. Uw standplaats wordt tot 9:00 uur vastgehouden. Daarna vervalt uw plaats. Bij het vervallen van uw 
plaats doordat u te laat bent vindt geen restitutie van enig bedrag plaats.   
 

12. Tussen 09.00 -17.00 uur mag op het marktterrein niet met motorvoertuigen worden gereden. 

http://www.volksvermaken.nl/


 

 
 
13. Het is niet toegestaan (zwak-) alcoholhoudende dranken te verkopen, te koop aan te bieden en/of 

aanwezig te hebben. 
 

14. De organisatie voorziet niet in de behoefte van stroom. U bent (indien nodig) zelf verantwoordelijk 
voor een stroomvoorziening en de daarbij behorende wettelijke eisen. (NEN1010/NEN3040 
normen) 
 

15. Afval in de vorm van verpakkingsmateriaal (dozen, kistjes, kratten e.d.) dat afkomstig is van de te 
koop aangeboden c.q. verkochte goederen wordt beschouwd als bedrijfsafval. Dit afval dient door 
de standplaatshouders te worden ingezameld en afgevoerd. Indien de standplaatshouder in 
gebreke blijft worden de kosten van inzameling en afvoer aan de standplaatshouder in rekening 
gebracht. 
 

16. In het kader van de openbare orde en veiligheid dient de vrije doorgang voor 
hulpverleningsvoertuigen tussen de standplaatsen altijd gewaarborgd te zijn. Hiervoor dient een 
minimale ruimte te zijn van tenminste 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog. Er mogen dus geen 
obstakels (rekken/bakken etc.) onder de klep op het wegdek worden geplaatst, maar ook 
zijschotten of zijkleden zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan in beperkte mate goederen aan 
de klep te hangen. 
 

17. Aanwijzingen en bevelen die door of namens de Burgemeester, de Politie, de commandant van de 
Brandweer en/of marktmeester worden gegeven, dienen stipt en onmiddellijk te worden 
opgevolgd. 
 

18. Deelname aan de Hemelvaart Braderie 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 Braderie 
 

19. Bij een annulering van een marktplaats blijft de verplichting tot betaling van het marktgeld bestaan 
en wordt geen restitutie verleend.  
 

20. Door ondertekening van het inschrijfformulier bent u akkoord gegaan met de algemene 
voorschriften zoals bovenstaand genoemd.  
 

21. Het niet naleven van de algemene voorwaarden kan gevolgen hebben voor uw inschrijving in de 
toekomst.  
 

22. Op elke overeenkomst tussen de organisatie en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.  
 

23. Elk geschil tussen de wederpartij en de organisatie zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden 
beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. De organisatie blijft echter wel 
bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale 
verdrag bevoegde rechter. 
  



 

24. Tarieven Hemelvaart Braderie 18 mei 2023: 
 
 
Er kunnen geen te plaatse bereide etenswaren worden aangeboden  
 

 
tarief 

Aantal meters Tarief 2023 

1 t/m 3 € 20,- 

4 € 25,- 

5 € 30,- 

6 € 35,- 

7 € 40,- 

8 € 45,- 

9 € 50,- 

10 € 60,- 

11 € 70,- 

12 € 80,- 

  
Exclusief Kosten marktkraam. 


