Voorwaarden en nadere bijzonderheden ZUIDLAARDERMARKT®.
De Zuidlaardermarkt is een jaarmarkt, bestaande uit een paardenmarkt, een kermis en een warenmarkt.
De marktplaats vervalt, indien niet aan een of meerdere voorwaarden wordt voldaan. Een eventuele
intrekking geeft u geen recht op schadevergoeding. Genomen maatregelen hebben consequenties voor
toekomstige aanmeldingen. Aan de toegewezen plaats kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens
kan de marktplaats altijd worden ingetrokken, indien de omstandigheden ons daartoe noodzaken.
Route
 Volg de blauwe sectorborden A,B,C of D
Plaatsing
 Verkoopwagens dienen de plaats vóór 06.00 uur te hebben ingenomen. Deze maatregel bevordert
een vlotte doorstroming en het ongehinderd oprijden van de marktplaats. Vanaf 06.00 uur kan de
opbouw van de kramen en grondplaatsen plaats vinden;
 alle plaatsen in de sectoren A en B (huur, eigen, verkoopwagen of grondplaats) moeten op de
verhoogde parkeerstrook worden ingenomen;
 OP de marktplaats mogen geen auto’s/busjes/aanhangers etc. worden bijgeplaatst en/of de
standplaats naar achteren uitbouwen. Dit ter voorkoming van schade aan de beplanting;
 uw plaats wordt tot 08.00 uur vastgehouden! Daarna vervalt uw plaats.
Tijden
 Verkoop op die dag mag uitsluitend plaatsvinden tussen 06.00 en 17.00 uur;
 tussen 08.00 – 17.00 uur mag op het marktterrein niet met motorvoertuigen worden gereden;
 de absolute verkoopstop is om 17.30 uur;
 de standplaats dient vóór 18.30 uur ontruimd te zijn.
Openbare orde, veiligheid en milieu
 In het kader van openbare orde en veiligheid dient de vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen
tussen de rij standplaatsen altijd gewaarborgd te zijn. Er mogen dus geen obstakels
(rekken/bakken etc.) onder de klep op het wegdek worden geplaatst, maar ook zijschotten of
zijkleden zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan in beperkte mate goederen aan de klep te
hangen.
 het gebruik van L.P.G. voor kook- en verwarmingsdoeleinden is niet toegestaan;
 het lozen van NIET chemisch afvalwater mag alleen direct in het gemeentelijk rioleringstelsel. Daarom
dient u zelf te zorgen voor de nodige slangen c.q. buizen;
 uw elektrische installatie dient te voldoen aan de NEN1010 /NEN 3040 normen. Ingeval van een
aanhoudende storing zal uw inrichting voor die tijd losgekoppeld worden van de gemeentelijke
stroomvoorziening;
 de vergunninghouder dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van afval van het marktterrein;
 het is niet toegestaan in of bij de inrichting alcoholhoudende drank aanwezig te hebben en/of te
verkopen.
 Spraakversterkers zijn niet toegestaan.
Algemene voorwaarden
 Aanwijzingen, gegeven door of namens de portefeuillehouder marktbeheer, moeten onmiddellijk
worden opgevolgd;
 onderverpachting/verhuur of anderszins van de inrichting/standplaats is NIET toegestaan;
 de vergunninghouder dient persoonlijk aanwezig te zijn in zijn/haar inrichting;
 het is niet toegestaan branchevervreemding toe te passen;
 de houder van de plaats moet desgevraagd de relevante registratiebewijzen (o.a. een geldig
identiteitsbewijs) ter inzage afgeven aan de marktbeheerder of diens vervanger;
Huurkramen
De gemeente Tynaarlo heeft zelf geen kramen. Voor de huur van kramen kunt u contact opnemen met
Cordes Kraamverhuur, Asserstraat 34 te Vries, telefoon: 0592-542320. De huurprijs is € 22,= incl. BTW.
Deze toewijzing voor een marktplaats op de Zuidlaardermarkt is bindend.
Bij een annulering van de marktplaats blijft de verplichting tot betaling van het marktgeld bestaan.
Collectieve voorziening: Promotie en elektra, per marktplaats waarvoor geen restitutie mogelijk is.
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Alle eigendommen van de gemeente, welke als gevolg van het gebruik van deze toestemming worden beschadigd,
worden door ons op uw kosten hersteld. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door u of derden
geleden schade, welke direct of indirect het gevolg is van deze toestemming.
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