Voorwaarden deelname LieFair 2016:
1. De organisatie selecteert de deelnemers voor LieFair op de aangeboden

producten en/of diensten. De organisatie behoudt zich het recht om zonder
opgaaf van redenen deelname te weigeren. De door de organisatie
toegewezen kraam dient uitsluitend te worden gebruikt door de aangemelde
deelnemer. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname. De
aanmelding sluit op 15 mei en voor 1 juni wordt u geïnformeerd of u kunt
deelnemen aan LieFair. Bij de selectie van de standhouders wordt gekeken
naar relevantie en het aanbod. Wij garanderen in principe geen exclusiviteit
maar proberen wel een zo breed mogelijk aanbod te selecteren. Bij selectie
wordt naast het assortiment ook rekening gehouden met de volgorde van
aanmelding.
2. Voor kosten voor deelname zij als volgt opgebouwd:
Bijdrage aan de organisatie en kosten standaard plaats*

€ 30,00

Huur kraam

€ 20,00

Eventuele kosten elektra (zonder krachtstroom)

€ 5,00

(* standaard plaats is maximaal 6 meter in totaliteit prijs extra meters is €
2,50 per meter)
3. Rond 30 juni ontvangt u de nota voor LieFair en deze dient voor 1 augustus

te worden voldaan. Deelname is pas definitief als het verschuldigde bedrag
tijdig per bank is voldaan.
4. Annulering dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij annulering later dan
4 weken voor aanvang van LieFair wordt 50% van de deelname kosten in
rekening gebracht. Bij annulering later dan 2 weken voor aanvang van
LieFair vindt geen restitutie plaats. De organisatie is niet verplicht het
deelnamebedrag te retourneren bij onvrede van de deelnemer.
5. Deelnemer biedt de producten/diensten aan waarmee hij/zij zich heeft
ingeschreven.
6. Indien een deelnemer een half uur na aanvangstijd van LieFair niet is
verschenen, dan vervalt de standplaats aan de organisatie. Het
deelnamebedrag wordt niet terugbetaald. De organisatie behoudt zich het
recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer op hem te
verhalen.

7. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de voorschriften van

de Keuringsdienst van Waren in acht worden genomen. De deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. Etenswaar worden
aangeboden met in achtneming van de geldende hygiënecode en HACCP
richtlijnen.
8. De kramen kunnen worden ingericht vanaf 08:00 uur en worden niet eerder
afgebroken dan 17.00 uur. Na het laden en lossen parkeert u uw auto op een
daarvoor aangegeven parkeerterrein.
9. Deelnemer neemt op eigen risico deel aan LieFair; de organisatie is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of omzetderving door
wat voor omstandigheid dan ook. De organisatie behoudt zich het recht voor
om de locatie te wijzigen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het
bieden van kwaliteit van de verkoopwaar. De organisatie is niet aansprakelijk
voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake
is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
10. Deelnemers zijn gehouden om te allen tijde rekening te houden met
collega´s en bezoekers.
11. Alle deelnametarieven zijn inclusief vermelding op de website van LieFair
12. Met de inschrijving voor LieFair accepteert u bovengenoemde voorwaarden

