
ALGEMENE VOORWAARDEN 
KINDERKLEDING-MARKT 

 
De Algemene voorwaarden Kinderkleding-Markt bestaan uit:  
 
ALGEMENE VOORWAARDEN STANDHOUDER & BEZOEKER 
 
CORONA:  
In verband met Corona veranderen de regels voor het organiseren van dergelijke 
activiteiten. Als i.v.m. de regelgeving en/of de veiligheid van de aanwezigen niet kan worden 
gewaarborgd dan kan dit leiden tot afgelasting. De organisatie doet alles wat in haar macht 
ligt om de afgelaste editie te verplaatsen naar de eerstvolgende geschikte datum. Alle 
verkochte standplekken en tickets worden gratis doorgezet naar deze editie. Er volgt geen 
restitutie van gelden.  
 
VOORWAARDEN STANDHOUDERS 
Artikel 1 Aanmelden / Reserveren standplek 

1. Kinderkleding-Markt (ook wel genoemd; organisatie) stuurt een bevestigingsmail 
welke wordt verzonden naar aanleiding van een door de standhouder toegezonden 
mail met verzoek tot reservering van een standplek. In deze bevestiging zijn de 
omvang van de standplek en deelnamekosten. In de bijlage is het inschrijfformulier 
opgenomen.  

2. In het inschrijfformulier geeft de standhouder aan deel te willen nemen aan de 
Kinderkleding-Markt en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met 
de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Standhouders.  

3. Kinderkleding Markt behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van het 
inschrijfformulier af te wijzen op grond van bijzondere redenen zoals de vrees voor 
verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen.  

4. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Kinderkleding Markt en 
standhouder ontstaat door de toezending van een deelnamebevestiging door 
Kinderkleding-Markt op basis van het door de exposant aan Kinderkleding-Markt 
gezonden inschrijfformulier. 

 
Artikel 2 Betaling 

1. De overeengekomen betaling voor de standplek conform het inschrijfformulier wordt 
door standhouder contact voldaan bij aankomst op de locatie waar 
Kinderkleding-Markt plaatsvindt.  

2. De betaling wordt voldaan aan de persoon die de standhouder ontvangt bij aankomst 
van de standhouder. 

 
Artikel 3 Standplek 

1. Standhouder mag zelf een beschikbare standplek kiezen in overleg met de 
organisatie 

2. Een standplek bestaat uit de oppervlakte en inrichting zoals vermeld in de 
deelnamebevestiging.  

3. Bij een standplek is geen stroom en/of wateraansluiting aanwezig.  
4. Standhouder dienen van tot het einde van de markt op de standplek te blijven staan 

zoals vermeld op de deelnamebevestiging. 
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5. Standhouder is verplicht de standplaats achter te laten zoals deze aan standhouder 

is aangeleverd door de organisatie. Afval en overtollige goederen worden door de 
standhouder meegenomen. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt de standhouder 
€25,- in rekening gebracht en wordt deelname voor toekomstige markten geweigerd. 

 
Artikel 4 Regels en aanwijzingen/instructies  

1. Standhouder houdt zich ten alle tijden aan de regels en volgt aanwijzingen/instructies 
van de organisatie en/of hulpdiensten. 

2. Indien de standhouder zich niet houdt aan de regels en aanwijzingen/instructies dan 
behoudt de organisatie het recht om de standhouder de toegang/aanwezigheid tot en 
op locatie te weigeren zonder dat de standhouder recht heeft op restitutie van 
betaalde gelden. 

3. Het is niet toegestaan dat de standhouder andere producten aanbiedt dan 
kinderkleding en/of kinderspeelgoed tenzij de standhouder per mail toestemming 
heeft gekregen van de organisatie. 

4. Het is niet toegestaan om materialen te verspreiden op de markt tenzij de 
standhouder per mail toestemming heeft gekregen van de organisatie. 

5. Roken en de aanwezigheid van huisdieren in locatie zijn niet toegestaan. 
6. Waar deze voorwaarden niet in voorzien is de uitspraak van de organisatie bindend.  

 
Artikel 5 Annulering/ontbinding standplek 

1. Annulering van een standplek is niet mogelijk. 
2. Het is standhouder toegestaan om de standplek door te verkopen onder de 

voorwaarde dat de nieuwe standhouder een inschrijfformulier (op te vragen bij de 
organisatie) heeft ingezonden naar de organisatie en de daaropvolgende 
deelnamebevestiging heeft ontvangen.  

3. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel of artikel 6 kan nimmer aanleiding 
zijn tot het vergoeden van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade door de 
standhouder 

 
Artikel 6 Datums, tijden en locatie 

1. Kinderkleding Markt kan de datum, tijden en  de locatie van een markt wijzigen, dan 
wel besluiten tot afgelasting en/of verplaatsing mits hier een gegronde reden voor is.  

2. Bij wijziging van datum, tijden en/of locatie blijft de overeenkomst van deelname 
onverkort van kracht. 

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei 
schade, direct of indirect geleden door de standhouder, diens personeel of 
bezoekers - bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere 
oorzaak dan ook daaronder begrepen - indien deze zijn veroorzaakt door derden of 
zijn ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden niet, niet 
tijdig of niet juist zijn opgevolgd. 
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2. Kinderkleding-Markt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor beperkende 

voorwaarden welke aan Kinderkleding Markt, standhouder, bezoeker of bedrijf van 
overheidswege worden opgelegd.  

3. Kinderkleding-Markt doet haar uiterste best om een zo hoog mogelijk aantal 
bezoekers aan te trekken, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gesteld voor de daadwerkelijke opkomst.  

  
Artikel 8 Privacy 

1. Het is mogelijk dat aanwezigen op de activiteiten van Kinderkleding Markt worden 
gefilmd of gefotografeerd waarbij Kinderkleding Markt zich ten alle tijden het recht 
behoud om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.  

2. Kinderkleding Markt informeert de betrokkenen over haar verwerkingen via de 
privacy policy die kan worden geraadpleegd via: kinderkledingmarktgroningen.nl 

 
Artikel 9 Wijzigingen en geschillen  

1. Van het bepaalde in deze voorwaarden kan worden afgeweken indien dit op de 
website staat vermeld en/of in mailverkeer door de organisatie wordt bevestigd. 

2. Kinderkleding Markt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden 
gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen.  

3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Kinderkleding 
Markt.  

4. Alle geschillen die ontstaan tussen Kinderkleding Markt en wederpartij naar 
aanleiding van de overeenkomst van deelname en/of bezoek, deze Algemene 
Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen 
gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht.  

5. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene 
Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen 
gesloten, is beslissend.  

 
Voor vragen kan contact worden opgenomen via info@kinderkleding-markt.nl 
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VOORWAARDEN BEZOEKERS 
 
Artikel 1 Algemeen 
De bezoeker betreed activiteiten van Kinderkleding-Markt op eigen risico.  
 
Artikel 2 Toegangsbewijs 

1. Het is alleen mogelijk om activiteiten van Kinderkleding-Markt te betreden op vertoon 
van een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs is geldig op de dag van afgifte 
en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van de activiteit van Kinderkleding-Markt 
waar dit toegangsbewijs voor is aangekocht.  

2. Kinderkleding-Markt behoudt zich het recht om toegang te weigeren wanneer deze 
zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen of wanneer deze 
de orde (dreigen) te verstoren.  

 
Artikel 3 Regels en aanwijzingen/instructies  

1. Bezoeker houdt zich ten alle tijden aan de regels en volgt aanwijzingen/instructies 
van de organisatie en/of hulpdiensten. 

2. Indien de bezoeker zich niet houdt aan de regels en aanwijzingen/instructies dan 
behoudt de organisatie het recht om de bezoeker de toegang/aanwezigheid tot en op 
locatie te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van betaalde 
gelden. 

3. Het is niet toegestaan om materialen te verspreiden op de markt tenzij de bezoeker 
per mail toestemming heeft gekregen van de organisatie. 

4. Roken en de aanwezigheid van huisdieren in locatie zijn niet toegestaan. 
5. Waar deze voorwaarden niet in voorzien is de uitspraak van de organisatie bindend.  

 
Artikel 4 Meegebrachte artikelen & gedragingen 
Het is de bezoeker niet toegestaan om: 
a. Drugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken, 
b. Wapens, gevaarlijke/scherpe voorwerpen, of andere voorwerpen of stoffen waarvan 
mogelijk hinder kan worden ondervonden, in bezit te hebben, 
c. Stiften of stickers in bezit te hebben, 
d. Diefstal, vernielingen of vandalisme te plegen, 
e. Zonder toestemming professionele opname apparatuur voor beeld of geluid te gebruiken, 
f. Zonder toestemming flyers of ander promotiemateriaal te verspreiden in en om het locatie, 
g. Glazen of flessen, met of zonder drank, mee te nemen, 
h. Eigen consumpties mee te nemen. 
 
Artikel 5 Datums, tijden en locatie 

1. Kinderkleding-Markt kan de datum, tijden en  de locatie van een markt wijzigen, dan 
wel besluiten tot afgelasting en/of verplaatsing mits hier een gegronde reden voor is.  

2. Bij wijziging van datum, tijden en/of locatie blijft de overeenkomst van toegang 
onverkort van kracht.  
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Artikel 6 Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren.  
Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, 
komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet 
worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Het 
herroepingsrecht is niet van toepassing.  
 
Artikel 7 Privacy 

1. Het is mogelijk dat aanwezigen op de activiteiten van Kinderkleding-Markt worden 
gefilmd of gefotografeerd waarbij Kinderkleding-Markt zich ten alle tijden het recht 
behoudt om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.  

2. Kinderkleding Markt informeert de betrokkenen over haar verwerkingen via de 
privacy policy die kan worden geraadpleegd via: kinderkleding-markt.nl 

 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 

1. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei 
schade, direct of indirect geleden door de standhouder, diens personeel of 
bezoekers - bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere 
oorzaak dan ook daaronder begrepen - indien deze zijn veroorzaakt door derden of 
zijn ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden niet, niet 
tijdig of niet juist zijn opgevolgd. 

2. Kinderkleding Markt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor beperkende 
voorwaarden welke aan Kinderkleding-Markt, standhouder, bezoeker of bedrijf van 
overheidswege worden opgelegd.  

 
Artikel 9 Wijzigingen en geschillen  

1. Van het bepaalde in deze voorwaarden kan worden afgeweken indien dit op de 
website staat vermeld en/of in mailverkeer door de organisatie wordt bevestigd. 

2. Kinderkleding Markt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden 
gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen.  

3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist 
Kinderkleding-Markt.  

4. Alle geschillen die ontstaan tussen Kinderkleding-Markt en wederpartij naar 
aanleiding van de overeenkomst van deelname en/of bezoek, deze Algemene 
Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen 
gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht.  

5. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene 
Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen 
gesloten, is beslissend.  

 
Voor vragen kan contact worden opgenomen via info@kinderkleding-markt.nl 
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