Algemene Voorwaarden PrinsjesMarkt 2020
1. Maatregelen corona
We zijn verheugd dat de PrinsjesMarkt dit jaar mag plaatsvinden, maar we vragen u de
corona-maatregelen van het RIVM op te volgen.
In het kort:
- Houd te alle tijden de 1,5 meter afstand in acht
- Was zoveel mogelijk uw handen
- Blijf thuis bij milde gezondheidsklachten
- Blijf thuis als iemand in uw sociale omgeving klachten heeft
- Volg de op de locatie gecommuniceerde richtlijnen
2. Organisatie
De organisatie van de PrinsjesMarkt is in handen van Dr2 Events & Campaigns, onderdeel van
de werkgroep PrinsjesHatwalk en PrinsjesMarkt. De indeling van de kramen wordt uitsluitend
door deze werkgroep gemaakt. Bij de toewijzing van de indeling zal zoveel mogelijk rekening
worden gehouden met de wensen van de deelnemers.
3. Verkoop artikelen
U mag geen andere artikelen te koop aanbieden, dan waarmee u zich heeft ingeschreven.
4. Aansprakelijkheid
Deelname is altijd voor rekening van de deelnemer. Voor verlies c.q. beschadiging van
goederen, dan wel enig ander eigendom van de kraamhouder, kan de organisatie nimmer
aansprakelijk worden gesteld; noch voor enige bedrijfsschade ontstaan bij deelname aan de
PrinsjesMarkt.
5. Prijs kraam
De prijs voor een marktkraam inclusief twee klapstoelen is €100,- excl btw.
6. Bevestiging inschrijving
Betaling van de kraamhuur dient vooraf te gebeuren, binnen twee weken na dagtekening van de
factuur. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling. Is de betaling niet tijdig
ontvangen dan heeft de organisatie het recht de kraam aan de eerstvolgende op de wachtlijst
toe te zeggen.
7. Startklaar staan
U dient uiterlijk 15 minuten voor de opening van de PrinsjesMarkt startklaar te zijn.
Dat is om 09.45 uur.
8. Openingsuren
Standhouders mogen de PrinsjesMarkt niet vroegtijdig verlaten. De PrinsjesMarkt start om 10.00
uur en is geopend tot 16.00 uur. Van 10.30 – 12.00 uur vindt Het PrinsjesOnbijt in combinatie
met de PrinsjesHatwalk plaats. Hier zijn 600 gasten aanwezig. Om 12.00 uur worden de tafels
van het ontbijt verwijderd en worden er zitplaatsen gecreëerd voor het podium voor 250
gasten. Er is volop entertainment van 10.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur.
9. Annulering
Annuleringen/afzegging/absentie door de kraamhouder geeft geen recht op teruggave van
reeds betaalde kraamhuur. Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u
aansprakelijk voor de kraamhuur.

10. Opleveren kraam
De kraam en de ruimte er omheen moeten na afloop van de markt schoon opgeleverd
worden; afval/verpakkingsmateriaal dient de kraamhouder zelf in vuilniszak te deponeren
en af te voeren, ook dient u meegebrachte (kartonnen) dozen zelf mee terug te nemen.
Indien u de kraam niet schoon oplevert heeft de organisatie het recht om € 50,00 aan u te
factureren.
11. Klapstoelen
Wij verzorgen twee klapstoelen per marktkraam.
12. Opbouw en afbouw
U kunt direct met de auto naast uw kraam inladen en uitladen. We vragen u wel direct hierna de
auto weg te zetten, zodat de toegang zo min mogelijk wordt geblokkeerd voor andere
kraamhouders. Opbouw vindt plaats in twee shifts:
- Opbouwshift 1: 08.30 uur
- Opbouwshift 2: 08.50 uur
We laten u weten in welke shift u bent ingedeeld.
De afbouw vindt plaats tussen 16.00 – 17.00 uur.
13. Marktkraam
Bij deze editie bieden we de volgende marktkraam aan:
- Afmeting: 280 cm x 80 cm
- Wit dakje, zwarte afrok van pvc-zeil
- Bedekt aan de voorkant, zodat dozen hieronder geplaatst kunnen worden
- Inclusief twee klapstoelen
14. Voorlopig programma 12 september
08.30 uur
Opbouw shift 1
08.50 uur
Opbouw shift 2
10.00 uur
PrinsjesMarkt geopend
10.00 uur
Aanvang gasten PrinsjesOntbijt en PrinsjesHatwalk
10.30 uur
Start PrinsjesOntbijt en PrinsjesHatwalk
12.00 uur
Einde PrinsjesOntbijt en PrinsjesHatwalk
12.00 uur

Ombouw opstelling Het Lange Voorhout

13.00 uur
16.00 uur

Entertainment op podium
Einde PrinsjesMarkt en entertainment op podium
Afbouw PrinsjesMarkt

