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Algemene voorwaarden voor het huren van de kraampjes


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Aaltjesdag, voor het huren van kraampjes op de boulevard van Harderwijk. 

Producten en/of diensten

Men mag geen producten en/of diensten aanbieden die de winkeliers van de boulevard schaden. Dit zijn onder andere de volgende omschreven producten en/of diensten:
-	Het verkoop van ballonnen
-	Het verkoop van vis en visproducten
-	Het verkoop van eet- en drinkwaren
-	Het verkoop van ijs/milkshakes enz.
-	Het verkoop van souvenirs

Overmacht

Indien na het redelijk oordeel van de stichting Aaltjesdag als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door stichting Aaltjesdag zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn. Heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst dan wel tijdelijk op te schorten, zonder het enige schadeloosstelling te zijn.

Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend verstaan boycot, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege en overigens alle omstandigheden, waardoor geheel of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door stichting Aaltjesdag naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.   

Aansprakelijkheid 

Stichting Aaltjesdag kan voor de volgende punten niet aansprakelijk gesteld worden:
-	Voor de producten en/of diensten die aangeboden worden op de boulevard. 
-	Voor de condities van de kraampjes, en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Aanmeldingen

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt stichting Aaltjesdag het recht om de gemaakte overeenkomsten te ontbinden, daarnaast behoudt stichting Aaltjesdag het recht om deelnemers te weigeren. Alsmede mag de stichting Aaltjesdag de deelnemende kraampjes in een later stadium alsnog te verschuiven.

Toewijzing van de standplaatsen
De toegewezen plaatsen op de boulevard zijn NIET discutabel, hierover is er ter plekke OOK geen discussie mogelijk. 

Looptijd

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat er akkoord wordt gegaan tot na het evenement.

Betaling

Als er wordt betaald, wordt er akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden voor kraampjes op de boulevard.

Wanneer de betaling niet geschiedt 5 weken voordat het evenement plaats zal gaan vinden, zal de overeenkomst worden ontbonden. 

