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ORANJE VERENIGING LEUSDEN 

Markt reglement t.b.v. de braderie kunst- en hobbymarkt  Koningsdag  
 

 
Voor het regelen van alle zaken betreffende het  huren van kramen en/of grondplaatsen kunt u zich 
wenden tot Anita Scheffer-Voorburg telefoon 033- 4952199 na 18:00 uur of  via  emailadres: 
anita@rwsivs.nl 
 
AANMELDING 
Aanmelden braderie kunst -  en hobbymarkt dient via het hierbij gevoegde inschrijfformulier. Na 
ontvangst van het door u volledig ingevulde en ondertekende  formulier ontvangt u een factuur met 
de kosten voor uw standplaats. Deze factuur dient u vooraf, 14 dagen na ontvangst van de factuur, 
aan de Oranjevereniging te voldoen.  Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van het 
inschrijfformulier en uw betaling. 
 
AANNULERING  
Uw aanmelding annuleren is kosteloos tot 13 april 2019. Dit dient u schriftelijk dan wel per e-mail 
aan ons kenbaar te maken. Uw betaling zal dan per omgaande aan u worden terug gestort.  
Na 13 april 2019 zal er geen restitutie meer plaats vinden. 
 
BORG 
U dient  € 25,-- borg te betalen voor de standplaats. De borg zal na afloop van  de braderie kunst- en 
hobbymarkt via het bij de penningmeester bekende bankrekening worden terug betaald.  Mocht u 
afval of andere rommel achterlaten, of eventuele schade aan de standplaats toebrengen dan zal de 
borg niet aan u worden terug betaald.   
 
STROOMVOORZIENING 
De verkoopwagens en standhouders dienen zorg te dragen voor de eigen  stroomvoorziening. 
 
VERKOOPWAGENS 
De verkoopwagens dienen zelf zorg te dragen voor de eigen stroomvoorziening. Tevens dient de 
verkoopwagen goedgekeurd en degelijk te zijn.  Ook dient u te beschikken over geldige documenten 
en keuringsbewijzen van de Brandweer, over te gebruiken verkoopwagen dan wel apparatuur. 
De verkoopwagenhouder dient op aanwijzing van de organisatie de wagen op te stellen. 
 
ALGEMEEN 
Als deelnemer van een van onze activiteiten dient u te  allen tijde aanwijzingen van de organisatie, 
marktmeester en overheidsdiensten direct op te volgen. 
 
De openingstijd  van de Braderie, kunst- en hobbymarkt is van 10:00 uur tot 17:00 uur. Aan deze 
tijden dient u zich te houden in verband met de verleende vergunning. Eerder afbreken is dan ook 
ten alle strengste verboden. En zal niet leiden tot restitutie van uw borg. 
 
U bent verantwoordelijk voor uw eigen afval. Dit dient u met zich mee te nemen bij verlaten van het 
terrein. Indien u bij het verlaten van het terrein de afval achterlaat dan zal de O.V.L. u een extra 
factuur in rekening brengen van € 55,-- per standplaats. 
 
Deelname aan onze activiteiten zijn geheel voor eigen risico. De O.V.L. kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor verlies, diefstal of schade in welke vorm dan ook. Schade door omvallende 
marktkramen ingeval van wind of anders zijn geheel voor eigen risico. Bij diefstal dient u aangifte te 
doen bij de politie. 
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Schade toegebracht aan de door de organisatie gehuurde materialen van derde, zullen worden 
verhaald op de veroorzaker. Tevens zal de organisatie aangifte hiervan doen bij de politie. 
 
De O.V.L. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor omzetderving door slechte 
weersomstandigheden of afgelasting van hogerhand. Dan volgt geen restitutie van het staangeld. De 
borg zal u worden gerestitueerd.  
 
De O.V.L. zal alles in het werk stellen om de activiteiten tot een groot succes te maken. Desondanks 
is het niet mogelijk om het juiste aantal aan publiek elk jaar te garanderen. 
 
Het parkeren van voertuigen en aanhangers binnen het evenementen terrein is alleen mogelijk na 
overleg met de organisatie van de braderie kunst- en hobbymarkt.   
 
Daar de O.V.L.  aan branche – bescherming doet is het alleen mogelijk om met de handel te komen 
welke u heeft vermeld op het inschrijfformulier. 
 
Deelnemers met verkoop van voedsel en dranken (foodbranche) dienen de voorschriften van de 
keuringdienst van waren op te volgens en in ieder geval volgens de H.A.C.C.P. richtlijnen te werken. 
Tevens dient u te beschikken over geldige documenten en keuringsbewijzen van de Brandweer, over 
te gebruiken apparatuur. 
 
Indien u op last van de organisatie, brandweer,  politie, keuringsdienst van waren of justitie in zake 
de wet op namaakbestrijding of ondeugdelijk  apparatuur of goederen, van verdere deelname aan de 
braderie kunst- en hobbymarkt wordt uitgesloten is er geen recht op restitutie van het reeds 
betaalde staangeld en borg. 
 
Alleen recht kan niet worden verleend in verband met de geaardheid van de O.V.L. activiteiten en 
het sociale aspect hiervan. Wel zal de organisatie er alles aan doen om gelijke waren ver van elkaar 
te scheiden. 
 
Het markt regelement dient te allen tijde opgevolgd te worden. 
 
Verder wensen wij u een goede en gezellige braderie kunst- en hobbymarkt toe. 
 
Leusden, september 2019 
 
Oranje Vereniging Leusden  
 
Robbert Scheffer. 
 


