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ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME AAN DE INTERCULTURELE BAZAAR  
TIJDENS HET EVENT WOMEN UNLIMITED OP 18 MAART 2018 IN AMERSFOORT 

 
 

ARTIKEL 1. Omschrijv ing Koopwaar en Handel 
Stichting ArteGanza, te noemen verhuurder, wijst de standruimte in het Eemhuis in 
Amersfoort toe, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de vooraf 
aangegeven wensen van de standhouder, te noemen huurder. Heeft u een elektra-
aansluiting nodig, dient u dit bij inschrijving aan te geven.  
Gunning van een stand betekent niet, dat de standhouder als enige een bepaald product 
of dienst verkoopt.  
 
 
ARTIKEL 2. Huur van de standplaats 
De huurprijs van de standplaats is € 50,=. De grootte van de bazaartafel is standaard 
1.80 x 80 cm of naar wens is een statafel beschikbaar. 
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de standhouder een bevestiging en een 
factuur. 
De overeenkomst van huur en verhuur van de standruimte komt tot stand door deze 
schriftelijke bevestiging. De standhouder dient de factuur van € 50,= voorafgaand aan 
het evenement over te maken aan Stichting ArteGanza. 
 
 
ARTIKEL 3. Annulering 
Bij annulering van een inschrijving gelden de volgende condities:  
Bij annuleren vòòr 10 maart 2018 betaalt u geen annuleringkosten.  
In het geval van een annulering nà 10 maart 2018 bent u het gehele bedrag à € 50,= 
verschuldigd.  
 
 
ARTIKEL 4. In gebrekestelling 
Indien de standhouder de volledige huurprijs niet op 10 maart 2018 heeft betaald, 
ontbindt Stichting ArteGanza de huurovereenkomst.  
In uitzonderlijke gevallen kan er voorafgaand aan het event € 50,= contant worden 
afgerekend bij de organisatie. 
 
 
ARTIKEL 5. Op- en afbouw 
De standhouder heeft voor de opbouw de beschikking over de toegewezen ruimte in het 
Eemhuis vanaf 12.00 uur en is na afloop van het event verplicht de stand te ontruimen 
vóór 18.00 uur.  
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ARTIKEL 6. Aansprakelijkheid  
De verhuurder zorgt voor bewaking zonder dat zij enige aansprakelijkheid op zich neemt. 
Alle aanwezige goederen van de standhouder zijn voor eigen rekening en risico.  
De standhouder is verplicht zodanige verzekeringen af te sluiten teneinde eventuele 
schade e.d. die aan goederen en andere eigendommen, waaronder te verstaan 
persoonlijke, kunnen overkomen, te dekken. Deze verplichting geldt tevens voor 
persoonlijke ongevallen van de en/of van degene die voor of namens hem op het event 
verblijven. Mocht de standhouder echter nalaten aan deze verplichting te voldoen dan is 
de verhuurder in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen en verklaart standhouder in 
persoon uitdrukkelijk door inzending van het inschrijfformulier hiermede akkoord te 
gaan.                
 
 
ARTIKEL 7. Veiligheid 
De standhouder dient zich te houden aan de in de locatie geldende 
brandweervoorschriften en is verplicht de stand zodanig in te richten of te laten inrichten 
dat de veiligheid van het publiek en het gebouw in de meest ruime zin gewaarborgd is. 
De standhouder v rijwaart de verhuurder tegenover de eigenaar van de gebouw, waarin 
de beurs gehouden wordt en voorts tegenover iedere derde voor aanspraken op 
vergoeding van schade, geleden ten gevolge van het feit, dat de standhouder de 
vermelde verplichting genoemd in dit artikel niet is nagekomen. 
 
 
ARTIKEL 8. Restitutie bij annulering van het evenement 
Wanneer het evenement, om welke reden dan ook, niet doorgaat wordt de 
overeenkomst van huur en verhuur beschouwd als te zijn vervallen en zullen de betaalde 
huurbedragen aan de standhouder worden terugbetaald.  
 

ARTIKEL 9. Uitzonderingen op de voorwaarden 
Regelingen of afspraken, waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in deze 
voorwaarden zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.  
 

ARTIKEL 10. Overeenkomst 
Door het inzenden van het inschrijfformulier wordt iedere standhouder geacht bekend te 
zijn met de bovenstaande bepalingen en zich met de inhoud ervan akkoord te verklaren. 

 


