ALGEMENE VOORWAARDEN
voor deelname aan de Blauwvingerdagen georganiseerd door Stichting ZwolleFonds
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Deze voorwaarden, verder te noemen “de voorwaarden” liggen ten grondslag aan iedere
overeenkomst tussen de inschrijver/deelnemer, verder te noemen “standplaatshouder”
en ZwolleFonds, bij deelname aan de Blauwvingerdagen, verder te noemen “braderie”
welke door ZwolleFonds georganiseerd wordt.
Bij inschrijving ontvangt standplaatshouder na de sluitingsdatum van ons een
bevestigingsbrief. De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledig
gefactureerde bedrag.
Afwijkingen op deze voorwaarden binden ZwolleFonds alleen indien zij deze afwijkingen
of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd. Onderstaande artikelen van de
voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is
afgeweken. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de
standplaatshouder geen recht voor toekomende inschrijvingen ontlenen.
In geval de standhouder zonder opgaaf van geldige reden niet op komt dagen, vervallen
automatisch alle reserveringen voor de volgende dagen zonder dat ZwolleFonds de
standplaatshouder hiervan in kennis hoeft te stellen.
In geval van overmacht heeft ZwolleFonds de keuze de uitvoering van de overeenkomst
voor de braderie op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren.
Onder overmacht worden hierbij die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf
verstaan die het houden van de braderie onmogelijk maken.
Indien de braderie niet doorgaat, ontstaat er aan de zijde van ZwolleFonds geen andere
verplichting van welke aard dan ook tot vergoeding van schade en kosten, dan de
verplichting tot onmiddellijke restitutie van het door standplaatshouder eventueel reeds
betaalde bedrag.
ZwolleFonds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade in
welke vorm dan ook, omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende
opkomst van publiek.
Annuleringen dienen schriftelijk per brief of e-mail aan ZwolleFonds te worden
doorgegeven.
Bij niet nakomen van deze eis dient standplaatshouder toch te betalen.
Indien standplaatshouder een overeenkomst annuleert is hij, afhankelijk van het
moment van annulering, gehouden tot betaling van de volgende bedragen:
tot 30 dagen voor de datum van de eerste Blauwvingerdag: 25% van de
overeengekomen prijs.
tot 14 dagen voor de datum van de eerste Blauwvingerdag: 50% van de
overeengekomen prijs.
korter dan 14 dagen voor de datum van de eerste Blauwvingerdag: de volledig
overeengekomen prijs.
Indien standplaatshouder voor annulering al meer betaald heeft dan het uiteindelijk
verschuldigde bedrag, zal het ZwolleFonds het teveel betaalde bedrag binnen 14 dagen
na annulering terugstorten.
Het voor de braderie verschuldigde bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de dag waarop
deze wordt gehouden door standplaatshouder te zijn betaald.
Ingeval de betaling niet op de 30e dag voor de braderie is bijgeschreven, kan het
ZwolleFonds zonder nadere ingebrekestelling het recht van standplaatshouder op een
standplaats laten vervallen. De verplichting tot betaling door standplaatshouder blijft in
dat geval echter volledig van kracht.
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Voorts dienen door standplaatshouder bij niet tijdige betaling aan het ZwolleFonds
vergoed te worden de eventuele incassokosten welke minimaal 15% van het
factuurbedrag bedragen met een minimum van € 50,--. Incassokosten zijn verschuldigd
vanaf het moment dat het ZwolleFonds voor de invordering hulp van derden heeft
moeten inroepen.
Indien de standplaatshouder met betaling in gebreke is gebleven heeft het ZwolleFonds
het recht de standplaatshouder niet meer toe te laten op de Blauwvingerdagen.
Standplaatshouder mag op de braderie alleen die goederen verkopen, waarvan melding
is gemaakt in de aanmelding, dit i.v.m. branchebescherming. Hierop wordt controle
uitgeoefend door de organisatie. Het ZwolleFonds heeft het recht de verkoop van andere
goederen door standplaatshouder te ontzeggen en standhouder te verwijderen van de
braderie.
Standplaatshouder is tijdens de braderie verantwoordelijk voor gehuurde zaken.
Opdrachten van de organisatie, politie en brandweer dient standplaatshouder ten alle
tijden op te volgen. Indien de standplaatshouder door de organisatie, politie, brandweer,
warenwet of namaakbestrijding van verdere deelname aan de markt wordt uitgesloten,
is er geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
Standplaatshouders met de branche food dienen de voorschriften van de keuringsdienst
van waren en brandweer na te leven.
Standplaatshouder zal aan andere standplaatshouders en bezoekers op de braderie op
geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken. Promo-acties, krantenverkoop etc. op
een andere plek dan vanaf de gehuurde plaats is niet toegestaan.
Standplaatshouder dient zelf zorg te dragen voor verwijdering van afval wat op de
standplaats is voortgebracht/ meegebracht. Actief flyeren is vanwege het aspect van
vervuiling niet toegestaan.
Standplaatshouders die niet van tevoren hebben gereserveerd, zgn. meelopers, betalen
contant en 10% extra voor aanvang van de braderie. De organisatie controleert de
handel i.v.m. branchebescherming.
Voertuigen van standplaatshouders dienen buiten het braderieterrein geparkeerd te
worden. Van gemeentewege is het verboden voertuigen op het braderieterrein te
parkeren. Tussen 7.00 en 9.00 uur is het mogelijk de handel uit te pakken, daarna wordt
het parcours afgesloten en dienen voertuigen op de daarvoor bestemde plaatsen te
worden geparkeerd.
In geval van een geschil tussen standplaatshouders onderling met betrekking tot de
braderie, heeft het ZwolleFonds het recht een voor ieder bindende beslissing te nemen.
Indien een standplaatshouder zich niet bij de genomen beslissing wenst neer te leggen,
heeft het ZwolleFonds het recht om deze standplaatshouder van de braderie te weren
dan wel te (doen) verwijderen.
Voor winkeliers uit de binnenstad van Zwolle is het niet mogelijk de plek voor de winkel
te huren om deze vrij te houden. Indien de winkelier een grondplaats heeft gehuurd en
deze niet gebruikt voor de verkoop van de, op het deelnameformulier aangegeven,
producten heeft de organisatie het recht de standplaats te laten vervallen en de plek aan
een andere standhouder toe te kennen. De organisatie is in dit geval niet verplicht tot het
terugbetalen van reeds betaalde facturen.
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