Betalings- en leveringsvoorwaarden
Artikel 1:
U dient het volledige bedrag te voldoen voor de op de factuur aangegeven datum. Indien
de betaling niet is ontvangen op de aangegeven factuurdatum vervalt het recht op
een plaats. Een betalingsbewijs moet u kunnen overleggen indien hier om gevraagd
wordt.
Artikel 2:
De Stichting Vlegeldag zorgt niet voor elektriciteit en/of verlichting. Voor stroom kunt u een
beroep doen op de winkels en bewoners rondom de markt. U dient dit zelf te regelen. Bij
gebruik van elektriciteit moeten de draden door deugdelijke rubbermatten afgedekt
worden!
Artikel 3:
U dient uw standplaats na het beëindigen van de markt schoon achter te laten. Bij het niet
schoon opleveren worden de kosten op u verhaald. De kraam niet afbreken, het zeil laten
zitten en geen spijkers in de kraam slaan.
Artikel 4:
De tijdsduur van de markt is van 10.00 uur tot 20.30 uur. Vanaf 8.00 uur is de kraam
voor u beschikbaar. In verband met de Vlegeloptocht moeten alle kramen om 09.00
zijn opgebouwd en moeten de voertuigen de Dorpsstraat en Kerkstraat hebben
verlaten. Heeft u zich om 9.30 nog niet gemeld dan behouden de marktmeesters zich
het recht om de kraam aan iemand anders toe te wijzen
Artikel 5:
Het is niet toegestaan uw kraam eerder af te breken dan 20.30 uur, het is ten
strengste verboden met uw voertuig voor dat tijdstip in de Dorpsstraat en
Kerkstraat te verschijnen. Na 20.30 mag u de markt oprijden om uw kraam leeg te
halen, mits de afdeling veiligheid het marktgebied heeft vrijgegeven. U dient voor
21.30 uur vertrokken te zijn i.v.m. het afbreken van de kramen. Mocht u toch voor
20.30 uur afbreken, dan vervalt het recht op een plaats op de markt voor 2020
Artikel 6:
U mag uw auto niet achter de kraam plaatsen. Ook moet er achter de kramen ten alle
tijden een vrije doorgang blijven voor hulpverleners en calamiteiten! De kraam blijft
staan op de plaats waar de organisatie, deze heeft geplaatst. Het is zeker verboden
de kraam naar voren te verplaatsen. De kraam is 4 meter breed. Het is niet
toegestaan aan de voorkant of de zijkant uit te bouwen

Artikel 7:

Mobiele bakkraam
• U bent zelf verantwoordelijk voor de opstelplaats en deze dient van te voren met de
brandweer bepaald te worden. De mobiele bakkraam moet opgesteld zijn op een
afstand van tenminste 7,5 meter vanaf de bebouwing, tenzij de gevel geheel blind is
uitgevoerd (brandwerend van tenminste 30 minuten). De kraam moet zodanig zijn
geplaatst, dat alle toe- en uitgangen van woningen en bedrijven onbelemmerd zijn
te bereiken en de bluswatervoorziening (brandkranen) te allen tijde voor
brandweervoertuigen bereikbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn.
• Gasinstallatie: Het gebruik van 2F,UN 1965, mengsels van koolwaterstofgassen,
vloeibaar gemaakt n.e.g., zoals mengsels A en C, is toegestaan. Deze gassen
worden op de markt gebracht onder de naam handelspropaan ( mengsel A) en
handelsbutaan (mengsel C), ook wel LPG genoemd. In de kraam mag maximaal
150 kg LPG aanwezig zijn. De gasflessen moeten rechtop staan en stevig staan en
niet kunnen omvallen. De verbinding tussen de gasflessen en de bak- of
braadtoestellen moet bestaan uit een koperen leiding of uit een goedgekeurde
gasslang, die niet langer mag zijn dan 60 cm aan de fles en 100 cm aan het toestel.
De slangen moeten zijn geborgd met slangklemmen en/of vaste eindverbindingen
en mogen niet ouder zijn dan drie jaar. De drukregelaar mag niet ouder dan vijf jaar
zijn.
• In uw bakkraam moet een goedgekeurd draagbaar blustoestel aanwezig zijn met
een inhoud van tenminste 6 kilo bluspoeder of koolzuur. Het toestel mag niet langer
geleden officieel gecontroleerd zijn dan één jaar. De registratiekaart moet overlegd
kunnen worden.
Artikel 8:
Het is niet toegestaan zonder het medeweten van het bestuur van de Vlegeldag uw
standplaats aan een ander te verhuren of weg te geven. Het recht op uw plaats vervalt
dan!
Artikel 9:
Indien u voedsel verkoopt, dan bent u zelf verantwoordelijk tegenover “De voedsel en
waren autoriteit” voor de handel , die u die dag verkoopt. Daarnaast dient u ten alle tijden
te voldoen aan de HACCP normen.
Artikel 10:
Het bestuur van Stichting Vlegeldag behoudt zich het recht voor om indien u zich niet aan
bovengenoemde regels houdt, u van het terrein te verwijderen. Stichtingen en
verenigingen hebben recht op een kraam tegen gereduceerde prijs. Wil men een tweede
kraam dan dient deze als een commerciële kraam betaald te worden. Mocht u onverhoopt
niet meer kunnen deelnemen nadat u een plaats heeft toegewezen gekregen, heeft u
recht op 50% restitutie. Dit geldt alleen als dit minimaal 7 dagen voor de Vlegelmarkt
gebeurt. Daarna heeft u geen recht op restitutie.

Wij wensen u een prettige dag en veel succes met de verkoop.
Stichting Vlegeldag Bennekom
Bennekom
De marktmeesters
marktmeester@vlegeldag.nl

