Algemene voorwaarden & reglement Flirting with the Blues Markt
1. Onder Flirting with the Blues Markt wordt verstaan de non-food-market.
2. Onder de organisatie wordt verstaan Stichting Flirting with the Blues en zijn
vertegenwoordigers.
3. Onder standhouder wordt verstaan de persoon/bedrijf dat een of meer standplaatsen heeft
gehuurd op de Flirting with the Blues Markt, alsmede alle person/bedrijf werkzame
personen.
Voorwaarden en reglement
1. De organisatie bepaalt volgorde en plaatsing van de stands.
2. De organisatie is gerechtigd standhouders die te laat komen, te weigeren zonder restitutie
van de standhuur.
3. Verkoop/aanbod van enige vorm van merchandise van het festival of van de daar
optredende acts is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.
4. Verkoop/aanbod van wettelijk verboden artikelen is niet toegestaan (bijv. wapens, drugs,
racistische lectuur, bootlegs).
5. Verkoop/aanbod van drank, voedsel en tabakswaren is niet toegestaan.
6. Drank, voedsel en tabakswaren mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden meegenomen;
het meenemen van (huis)dieren is niet toegestaan.
7. Het afluisteren van geluidsdragers is uitsluitend toegestaan d.m.v. koptelefoon.
8. Speciale activiteiten op/vanuit de stand die tijdens het festival overlast (zouden kunnen)
veroorzaken, zijn uitsluitend toegestaan, als hiertoe schriftelijk op het inschrijvingsformulier
toestemming is gevraagd en deze toestemming vervolgens schriftelijk is verkregen.
9. De standhouder is verplicht de gehuurde stand tijdens het festival schoon te houden en na
afloop schoon op te leveren.
10. De standhouder kan de organisatie nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk stellen voor de
door de standhouder zelf en/of door derden geleden schade. Goederen van de standhouder
en/of van derden bevinden zich voor risico van de standhouder of het terrein van het
festival.
11. Het is de standhouder niet toegestaan de aan hem/haar verhuurde stand zonder schriftelijke
toestemming van de organisatie geheel dan wel gedeeltelijk aan derden ter beschikking te
stellen en/of te verhuren.
12. Het is de standhouder niet toegestaan andere producten te verkopen/aan te bieden/te
promoten dan die welke zijn vermeld in de overeenkomst.
13. De standhouder dient zelf een toereikende WA-verzekering af te sluiten voor mogelijke
schade of letsel, toegebracht aan personen of aan goederen van derden.

14. De standhouder dient zich te houden aan alle Wettelijke Bepalingen en Voorschriften van de
bevoegde autoriteiten en de het gezag representerende instanties (Rijksoverheid, Gemeente,
Politie, Brandweer, Energiebedrijf, etc.). De standhoudeer dient zelf zorg te dragen voor alle
eventueel overheidswege verplichte vergunningen, ontheffingen, diploma’s e.d.,
noodzakelijk voor de activiteiten op/vanuit de stand tijdens het festival.
15. Merkreclame-uitingen middels parasols, vlaggen, spandoeken, borden , asbakken, kleding en
dergelijke, zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.
16. Bij het niet tijdig voldoen van de standhuur vervalt het recht op een stand, onverminderd
het recht van de organisatie om de overeengekomen standhuur op te eisen. De organisatie
behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen een standhouder te weigeren voor
deelname aan de Highlands Markt, ook na ontvangst van de overeenkomst en van de
standhuur. Deze laatste zal dan per omgaande worden geretourneerd.
17. Indien de standhouder zijn/haar stand niet of niet tijdig heeft opgebouwd en ingericht,
behoudt de organisatie zich het recht voor bovenop de standhuur een schadevergoeding te
eisen, die onder andere kan bestaan uit de vergoeding van noodzakelijke kosten voor het
treffen van voorzieningen en van maatregelen, nodig ter compensatie van het niet of niet
tijdig opbouwen en inrichten van de stand door de standhouder.
18. Open vuur, gasflessen en alle andere brand- of explosiegevaar opleverende goederen en/of
activiteiten zijn niet toegestaan in of vanuit de stand.
19. De organisatie behoudt zich het recht voor de Flirting with the Blues Markt en/of het festival
bij eventueel onvoldoende deelname en/of andere onvoorziene omstandigheden af te
gelasten. De eventuele reeds betaalde standhuur zal in dat geval per omgaande worden
geretourneerd.
20. Indien de standhouder zich om welke reden dan ook terugtrekt, vervalt de standhuur aan de
organisatie.
21. Binnen de openingstijden voor het publiek mogen geen opbouw- dan wel
afbouwwerkzaamheden plaatsvinden. De standhouder is verplicht de stand tijdens deze
openingstijden te bemensen en daadwerkelijk aan het festival deel te nemen. Het is niet
toegestaan de stand af te bouwen, te ontruimen en/of te verlaten voor het einde van het
festival, tenzij de organisatie daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
22. In alle gevallen waarin de voorwaarden het reglement niet zouden voorzien dan wel ruimte
zouden laten voor uiteenlopende interpretaties, beslist de organisatie.
23. De organisatie is gerechtigd standhouders die zich niet aan de algemene of aan de eventuele
bijzondere voorwaarden van de Flirting with the Blues Markt houden, te weigeren dan wel
te verwijderen zonder restitutie van de standhuur.

