
 
 
Algemene Voorwaarden 
 
Markttijden 
De kerstmarkt is op vrijdag van 15.00 – 21.00 uur en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. 
 
Contactpersoon 
De coördinator van de kerstmarkt (Moniek Bos) is de gehele dag aanwezig op de 
markt en is telefonisch te bereiken op nummer 06-20851033. 
 
Opbouw Marktkraam 
U heeft de mogelijkheid vanaf 13.00 uur uw kraam op te bouwen c.q. in te richten. 
 
Parkeergelegenheid 
Na opbouwen/inrichten van de kraam kunt u uw auto parkeren in een van de 
parkeervakken in de stad of de parkeergarage, beide is betaald parkeren.  
 
Verkoopwaar 
De aan te bieden producten mogen niet in strijd zijn met de wet. 
In verband met branchebescherming kunt u niet afwijken van de door u opgegeven 
verkoopartikelen, tenzij u dit met de organisatie heeft afgesproken. 
 
Verkoop van etenswaren, dranken, e.d. 
Bij verkoop van etenswaren, dranken, e.d. dient u voor afvalbakken zorg te dragen 
en uiteraard gelden alle eisen van de Keuringsdienst van Waren.  
 
Afbouw Marktkraam 
U heeft de mogelijkheid vanaf 21.00 uur uw kraam af te ruimen. U wordt vriendelijk 
verzocht om uw plaats na afloop schoon achter te laten. 
 
Aansprakelijkheid 
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade geleden 
door deelname aan, eventuele wijziging en/of afgelasting van het evenement. 
 
Betaling 
De betaling van de huur van de marktkraam en/of grondplaats dient uiterlijk op 
30 oktober op de rekening van BIZ Vereniging Stadshart Woerden bijgeschreven te 
zijn, onder vermelding van uw factuurnummer.  
Wanneer de huurprijs van de marktkraam/grondplaats niet is betaald, dan heeft u 
geen recht op een marktkraam en/of grondplaats. 
 
 



Annulering  
Bij annulering van uw kant vóór 15 november worden er administratiekosten in 
rekening gebracht. Dit is 25% van de totale huurprijs (inclusief BTW).  
Na 15 november (en niet verschijnen op de markt) worden de volledige kosten van 
de kraamhuur en/of grondplaats in rekening gebracht. 
 
Aflassen evenement 
Wanneer het aflassen van het evenement noodzakelijk is (door bijv. zeer slechte 
weersvoorspelling en/of door andere bijzondere situaties), wordt u hiervan door ons 
op de hoogte gebracht. Wanneer wij de mogelijkheid hebben de kerstmarkt 1 dag 
van tevoren af te lassen, wordt de huur van de kraam/grondplaats geretourneerd op 
uw  rekening. Bij bijzondere situaties op de dag van de markt, waardoor het 
evenement afgelast moet worden, zijn de kosten van de huur voor uw eigen 
rekening.   
 
Bijzondere situaties 
Wanneer er sprake is van een bijzondere situatie (bijv. noodweer, ongeval, etc.) dient 
u de aanwijzingen van politie, brandweer of ander hulpverlenend personeel, 
marktcoördinator(s) en overige organisatiemedewerk(st)ers strikt op te volgen. 
 
Vragen of Opmerkingen? 

• Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met onze coördinator, Moniek 
Bos, te bereiken op nummer 06-20851033 of zie www.winterfairwoerden.nl U kunt ook 
mailen naar info@winterfairwoerden.nl 

• Deze algemene voorwaarden kunnen veranderen, welke aangepast worden als er 
wijzigingen zijn, zie daarvoor onze website, waar deze voorwaarden ook op vermeld 
staan. 

 
WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE EN SUCCESVOLLE VERKOOP OP ONZE 
KERSTMARKT TOE !!!!! 
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