
Voorwaarden en regels voor deelname aan de Kunstmarkt Bergen NH in 2022 

1.  Het ten toon te stellen werk: 
 U mag alleen eigen werk uitstallen en ten verkoop aanbieden.
 De Kunstmarktcommissie beoordeelt (aan de hand van ingezonden foto’s of uw website) uw werk en neemt u – bij goed bevinden –op in het 

deelnemersbestand en u ontvangt een bevestiging van deelname. 
 Slechts één kunstvorm per kraam is toegestaan – sieraden als bijproduct is niet toegestaan samen met andere kunstvormen.
 Heeft u van uw kunstvorm kaarten, dan niet meer dan één standaard of fruitschaaltje op uw kraam.  Deze mag niet in het looppad staan.
 GEEN ETENSWAREN of andere kunstvorm/artikelen (op of onder uw kraam) mag ten verkoop worden aangeboden.

2. Locatie, datums, parkeren, tijden en inrichting van kraam: 
 De kunstmarkt wordt gehouden rondom de Ruinekerk, Bergen Noord-Holland op donderdagen vanaf 7 juli 2022 t/m 25 augustus 2022; en 

vangt aan voor publiek vanaf 16.00 uur tot 21.30 uur. 
 Met de invulling van uw kraam kan worden aangevangen vanaf + 15.00 uur maar niet later dan 16.00 uur,
 Auto’s en/of aanhangwagens mogen niet op het marktterrein staan of gebracht worden.  Dit geldt voor de gehele marktterrein – gangen, 

loopruimte, toegangswegen, etc. 
 De kraam mag niet voor 21.30 uur ontruimd worden maar dienen om 22.00 uur te zijn ontruimd.
 Alle kramen zijn voorzien van een luifel (marktkraam) en verlichting.
 Zorg voor een verzorgde kraam.  De tafel (ca. 4m x 1m x 1,2m) moet met een fatsoenlijk kleed tot aan de grond bedekt worden om zodoende 

alle spullen onder en achter uw kraam te verbergen.  De zijkanten van uw kraam mag u niet verder dan tot het hart van uw kraam aankleden.  
Let goed op dat u het aanzicht van de kraam van uw buurman/-vrouw niet belemmert hierdoor.  Geen hangers en artikelen onder de luifel 
hangen waar publiek lopen en ook geen rekjes in de loopruimte plaatsen. 

 Het aanbrengen van zelf meegebrachte verlichting, apparatuur, etc. alleen mogelijk met toestemming van de marktmeester.
 Standplaatsen die om 16.15 uur niet zijn bezet komen weer ter beschikking van de commissie en worden door de commissie vergeven aan 

derden zonder restitutie.   
 Het is niet toegestaan uw kraam of een gedeelte daarvan, of standplaats, zelf ter beschikking te stellen aan derden.  U mag minstens één week 

voor de aanvang van uw marktdag schriftelijk informeren bij de commissie over de mogelijkheden.  De zeggenschap blijft ten alle tijden bij de 
commissieleden.  Houdt er wel rekening mee dat er voor ieder wijziging €25,00 administratiekosten verschuldigd is voordat de wijziging 
ingaan. 

 Het is niet toegestaan om extra ruimte naast of voor uw kraam te gebruiken voor uw kunstwerken

 U bent verplicht uw standplaats schoon achter te laten.  U dient zelf uw afval, ook glas, karton en lege flessen, af te voeren.
 De organisatie behoudt zich het recht om de plaatsing en toewijzing van de kramen te wijzigen.  Door verschillende factoren is het vaak op het 

laatste moment nodig om de indeling aan te passen - de commissie zal u hierover berichten.
3. Betaling 

 U dient het verschuldigd bedrag van €50,00 kraamhuur binnen 7 dagen vanaf dagtekening van de bevestigingsbrief te betalen.  Hiervoor wordt 
u geen factuur, acceptgiro of enig ander bericht toegezonden. 

 Bij annulering uwerzijds, nadat uw deelname is bevestigd, of bij een herinnering om te betalen bent u aansprakelijk voor €25,00 
administratiekosten, dat u overmaakt op bovengenoemde bankrekening. 

4.  Aansprakelijkheid 
 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade welke kan zijn ontstaan voor, tijdens of na de kunstmarkt.  Dit betreft zowel schade aan

kunstwerken, als aan uzelf of uw familie/medewerkers, uw voertuig of schade of leed onderweg naar/van de markt.  De organisatie is ook op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. U neemt deel aan de markt op eigen risico.  

 Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving, of onkosten door standhouders gemaakt of schade geleden 
voor welke reden dan ook, door slechte weersomstandigheden, force majeure, vertragingen, mechanische pech, natuurinvloeden, stakingen, 
annulering van de markt, ziekte, oproer, brand, terroristische aanslagen of welke overmacht situatie dan ook. 

 U bent zelfverantwoordelijk voor een W.A. (markt) verzekering, t.a.v. derden
 De organisatie is niet aansprakelijk voor kosten door u gemaakt om deel te nemen aan de Kunstmarkt in Bergen.

5.  Naleven regels 
 Alle namens de groepscommandant der rijkspolitie in het belang van de openbare orde te geven aanwijzingen dienen stipt en terstond te 

worden opgevolgd, en ook van de commissieleden en marktmeester. 
 De verleende toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken, als omstandigheden buiten onze invloed het noodzakelijk maken, zonder 

restitutie of compensatie aan kraamhouders, bijvoorbeeld bij force majeure (overmacht), stakingen, oproer, slecht weer, etc. 
 Bij andere invulling van uw kraam dan opgegeven, mag de marktmeester u meteen verzoeken om uw kraam te ontruimen en de markt te 

verlaten zonder restitutie. 
 Aanmeldingen en annuleringen, vragen en verzoeken, altijd schriftelijk via email info@kunstmarktbergen.nl
 Restitutie voor kramen verhuur, vinden niet plaats, ook niet bij ziek of zeer.
 Boetes die u worden opgelegd door Handhaving omdat u verzuimt zich aan de regels te houden blijven voor uw eigen rekening en de 

organisatie/kunstmarkt commissie stelt zich niet aansprakelijk hiervoor. 
 We stellen het zeer op prijs, als u niet kunt komen op de data die voor u zijn gereserveerd, dat u ons daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte 

brengt. 
 Bij voortijdige gedeeltelijke of algehele afgelasting van de markt, wegens onvoorziene omstandigheden waar de organisatie geen invloed op 

heeft, vindt er geen restitutie plaats. 
 Bij het niet naleven van regels en/of aanwijzingen kan verwijdering of uitsluiting van deelname aan kunstmarkten het gevolg zijn zonder 

restitutie. 
6. Annulering 2022

 Bij het annulering of gedeeltelijke annulering van uw inschrijving: op 31 maart 2022 of eerder, krijgt u het bedrag van u reservering 
verminderd met 10euro (administratiekosten) op uw bankrekening teruggestort; 

 op 15 mei of eerder, krijgt u 40% van uw reservering teruggestort; 
 vanaf 16 mei is er geen restitutie mogelijk.




