
 
REGLEMENT ORANJEBAZAAR 2019 

 
1. Aanmelding 
a) Alleen aanmeldingen voor de Oranjebazaar via de website k055.nl middels het digitale 
inschrijfformulier worden in behandeling genomen.   
b) De Stichting Oranjefeesten Apeldoorn / Dutch Orange Company behoudt zich het recht 
voor de ontvangen inschrijvingen, ongeacht de volgorde van binnenkomst, naar eigen 
goeddunken te selecteren voor deelname om zodoende de kwaliteit van de markten te 
kunnen waarborgen. 
c) Deelnemers ontvangen een definitieve bevestiging alsmede een factuur van de Stichting 
Oranjefeesten Apeldoorn / Dutch Orange Company 
d) Degene die niet zijn toegelaten ontvangen hiervan bericht. Hiertegen is geen bezwaar 
mogelijk. 
 
2. Deelnemerskosten 
a) De deelnemerskosten bedragen € 60,- inclusief 21% BTW. 
b) De deelnemerskosten dienen na toewijzing van uw plaats door de Stichting Oranjefeesten 
Apeldoorn / Dutch Orange Company, vóór 1 april a.s. te worden overgemaakt onder 
vermelding van het factuur - en debiteurennummer. Uw deelname is pas definitief zodra het 
verschuldigde bedrag door ons is ontvangen. 
c) Bij afwezigheid zonder bericht van verhindering blijft de deelnemer aansprakelijk voor de 
deelnemerskosten. 
d) De Stichting Oranjefeesten Apeldoorn / Dutch Orange Company behoudt zich het recht 
voor bij afwezigheid zonder bericht van verhindering om uiterlijk 11.30 uur de plaats aan 
anderen beschikbaar te stellen. 
e) Bij verhindering dient u tenminste voor 20 april voor 12 uur hiervan melding te maken bij 
Hilja Nederhoed, telefoon 06 42 62 1919 of hilja@K055.nl 
f) Indien een deelname ongedaan wordt gemaakt worden de volgende bedragen in rekening 
gebracht, tenzij anders overeengekomen: 
a) bij annulering tot één maand voor bedoelde marktdag: 35% van de deelnemerskosten; 
b) bij annulering tot veertien dagen voor bedoelde marktdag: 60% van de 
deelnemerskosten; 
c) bij annulering tot drie dagen voor bedoelde marktdag: 85% van de deelnemerskosten; 
d) bij annulering minder dan drie dagen voor bedoelde marktdag: 100% van de 
deelnemerskosten. 
g) Indien een deelname ongedaan moeten worden gemaakt wegens ernstige ziekte of 
overlijden van 1e graads-familieleden (uzelf, echtgeno(o)t(e) of relatiepartner, ouders, stief- 
of schoonouders, kinderen, stief- of aangehuwde kinderen) of 2e graads (grootouders, 
broers, zusters, kleinkinderen), dan zal het totale bedrag teruggeboekt worden indien er een 
(artsen-)bewijs overlegd kan worden. Is dit niet mogelijk, dan worden de regels gehanteerd 
zoals omgeschreven bij punt h. 
h) Indien u een kraam heeft afgenomen, dient u dient zelf zorg te dragen voor bekleding van 
de planken waarop uw waren komen te staan. 



 
i) Stroompunten zijn beperkt aanwezig. De kosten hiervoor bedragen € 50,- per aansluiting 
incl. BTW. Maximaal één aansluiting per kraam. Deze aansluiting mag alleen worden 
gebruikt voor bijvoorbeeld verlichting. Uw dient zelf zorg te dragen voor verlengsnoer. 
j) De organisatie behoudt zich het recht voor om maximaal 2 kraamhouders met 
vergelijkbare handelswaar te contracteren. 
 
3. Organisatie Oranjebazaar 
a) De Oranjebazaar is onderdeel van ‘Oranje in het Park’ en voor het publiek toegankelijk van 
ca. 10.00 - 17.00 uur. Zo wordt het ook in de publiciteit gebracht. De kraam inrichten is 
mogelijk vanaf 08.00 uur. 
b) Het is niet toegestaan vóór 17.00 uur te gaan inpakken. Standhouders die zich niet aan 
deze regel houden, worden uitgesloten van verdere deelname aan een eventuele volgende 
Oranjebazaar. 
c) Bij/in het Oranjepark staan diverse toiletunits. Deelnemers aan de Oranjebazaar kunnen 
hier vrij gebruik van maken, door middel van het tonen van het polsbandje o.i.d. dat ’s 
ochtends uitgedeeld zal worden. 
d) De rijen en kramen zijn voorzien van een nummer. Bij aanmelding op de dag zelf in het 
kantoor van de organisatie ontvangt u een plattegrond waarop uw kraam is aangegeven. Er 
wordt een etiket met uw naam op de kraam bevestigd. 
e) De Stichting Oranjefeesten Apeldoorn / Dutch Orange Company behoudt zich het recht 
voor om kramen ‘in te schuiven’ indien er een deelnemer niet aan de markt deelneemt. Zo 
wordt het ontstaan van ‘grote gaten’ vermeden. 
f) De kramen mogen door de deelnemers niet worden verplaatst. 
g) Er mogen geen materialen buiten de kramen worden geplaatst. 
h) U kunt uw eigen stoel(en) achter de kraam plaatsen. 
i) De kraam beschikt over een bovenzeil (géén achterzeil). Indien u een achterzeil wenst te 
gebruiken, dient u dit zelf mee te nemen. Het achterzeil dient doorzichtig te zijn. 
j) Opstanden op kramen zijn alleen toegestaan indien uw buren daarvan geen hinder 
ondervinden. 
k) U treft uw plaats 's ochtends schoon en netjes aan. Laat deze bij het verlaten ook weer 
schoon achter! 
l) U dient uw afval (lege dozen, kapotte spullen) mee naar huis te nemen! 
m) U kunt vanaf 17.15 uur de evenementenlocatie oprijden om uw kraam op te ruimen; voor 
17.15 uur is dit niet mogelijk en niet toegestaan – op straffe van uitsluiting! 
m) Kramen dienen uiterlijk om 19.00 uur leeg en schoon te zijn. 
n) Het is niet toegestaan om uw auto achter uw kraam te laten staan. Nadat uw auto is 
uitgeladen dient u deze te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen die door de 
organisatie ter beschikking worden gesteld. 
o) Het is niet toegestaan alcoholische dranken in de kraam te nuttigen. 
p) Voor deelnemers aan de Oranjebazaar geldt dat het niet toegestaan is voedselwaren te 
verkopen, ook niet in verpakte vorm De organisatie zal een strenge controle uitvoeren. 
q) Indien er waren van kwalitatief onvoldoende niveau worden aangeboden, behoudt de 
organisatie zich het recht voor om deelnemers, zonder recht op restitutie van het marktgeld, 
te verwijderen. 
  



 
 
r) De deelnemer dient te allen tijde de aanwijzingen van de Stichting Oranjefeesten 
Apeldoorn / Dutch Orange Company op te volgen, bij gebreke waarvan de deelnemer 
gehouden is aan de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn / Dutch Orange Company alle 
schade en kosten te vergoeden uit het geheel of ten dele negeren van voornoemde 
aanwijzingen. 
 
4. Verantwoordelijkheid 
a) De kramen zijn niet overdraagbaar aan derden. Indien dit geconstateerd wordt, zal 
definitieve uitsluiting van deelname volgen. 
b) De deelnemers staan op eigen risico op bovengenoemd evenement. 
c) PAS OP VOOR ZAKKENROLLERS! Laat uw materialen niet onbeheerd achter en zorg voor 
voldoende bemensing van uw kraam. 
d) De Stichting Oranjefeesten Apeldoorn / Dutch Orange Company is niet aansprakelijk voor 
schade als gevolg van weersomstandigheden, vandalisme of andere daarmee gelijk te stellen 
gebeurtenissen. 
e) Door de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn / Dutch Orange Company wordt, tenzij dit aan 
de opzet en/of grove schuld van (medewerkers van) de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn is 
te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, 
ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal berokkend aan de deelnemer(s) tijdens of ten 
gevolge van bovengenoemde markt. 
 
5. Klachten 
a) In geval een deelnemer een klacht heeft betreffende de uitvoering van de markt door de 
Stichting Oranjefeesten Apeldoorn / Dutch Orange Company, dient deze klacht uiterlijk de 
daaropvolgende werkdag bij de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn / Dutch Orange Company 
of diens vertegenwoordiger schriftelijk te worden ingediend. 
 
6. Slotbepalingen 
a) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 


