Kleindierenshow
“Midden Veluwe”
Secr. G. Bijsterbosch Zuster Klijnstralaan 99 7339 MB Ugchelen
Tel. 06-31292243 e-mail: kmv.secretariaat@gmail.com

Voorwaarden en regels voor standhouders en/of deelnemers aan de Kleindierenshow “Midden
Veluwe” hieronder verder genoemd als deelnemers:
1. Deelnemers zijn diegenen die zich hebben aangemeld en een bevestiging met akkoord retour hebben
ontvangen van de organisatie.
2. De organisatie is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of inkomensderving van deelnemers bij het
afgelasten van de show, door welke oorzaak dan ook.
3. Deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor, door, of namens de hen ingebrachte goederen,
artikelen e.d.. Deelname aan deze Kleindierenshow is geheel voor eigen risico. De organisatie
aanvaardt in dezen geen enkele aansprakelijkheid.
4. Elke deelnemer is verplicht elke aanwijzing van de organisatie op te volgen.
5. Als er een kraam nodig is stelt de organisatie deze ter beschikking.
6. De stand dient opgebouwd te worden binnen de toebedeelde ruimte, aangegeven door de
organisatie.
7. De reclameborden in de hal dienen vrij en zichtbaar te blijven.
8. Brandgevaarlijke materialen moeten worden vermeden.
9. De opbouw van de stands kan plaatsvinden vanaf woensdagavond 19.00 uur en donderdag tot 19.00
uur alleen met toestemming van de organisatie kan hiervan worden afgeweken.
10. Graven in de bodem van de hal is niet toegestaan.
11. Dieren worden alleen toegelaten na goedkeuring door de organisatie.
12. Elke deelnemer zorgt ervoor dat er tijdens de openingstijden personele bezetting aanwezig is in de
stand. Alleen met toestemming van de organisatie kan hiervan worden afgeweken.
13. De show is geopend vanaf
donderdag 6 oktober 2022 20.30 uur tot 22.00 uur
vrijdag
7 oktober 2022 13.00 uur tot 22.00 uur
zaterdag
8 oktober 2022 10.00 uur tot 16.00 uur
14. Het afbreken van de stands start op zaterdag 8 oktober 2022 vanaf ca. 16.15 uur en dient uiterlijk
gereed te zijn om 19.00 uur.
15. Auto’s of vrachtauto’s mogen pas na goedkeuring door de organisatie de hal in.
16. Elke deelnemer dient zijn standplaats schoon en netjes achter te laten. Vuil en afval dienen door elke
deelnemer zelf te worden afgevoerd.
17. In overleg met de organisatie worden er twee door de organisatie te bepalen entreekaarten
verstrekt per kraam of standplaats.
18. Voor de organisatie zijn de deelnemers onderverdeeld in 3 categorieën t.w.:
A. Commerciële (bedrijven)
B. Creative (hobby’s.)
C. Informatieve (verenigingen, scholen e.d.)
Met vriendelijke groeten,
Willie Klunder
Kerkweg 25 7361 BD Beekbergen tel. 06-40465861 E-mail: willie@klunder1.nl
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