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Betingelser og Ordensregler for Kræmmeres deltagelse
på Vestegnens Kræmmermarked 2021
1. Staderne er til rådighed for personer, institutioner og
foreninger, der rettidigt har indbetalt den opkrævede
stadeleje. Stadet kan ikke overdrages helt eller delvist til
tredjepart uden arrangørens godkendelse.
Ved for sen eller manglende betaling mistes retten til en
reserveret stadeplads. Reservationen bortfalder ligeledes
ved ankomst efter markedets start og indbetalt lejebeløb
tilbagebetales ikke. Indbetalte beløb refunderes ikke ved
udeblivelse – eller ved afmelding efter 06-08-2021.
Indbetalte beløb kan ikke overføres til følgende år.
Ud over ovenstående vil der i 2021 være særlige
betalingsbetingelser:
Ved reservation af stadeplads frem til og med 2/7 skal
stadepladsen være betalt senest 9/7.
Ved reservation af stadeplads fra og med 3/7 og frem til
og med 6/8 skal stadepladsen være betalt senest 7 dage
efter tilmeldingen. Datoerne vil fremgå af fakturaen.
Der udsendes ikke rykkerskrivelser.
Efter 6/8 vil det ikke være muligt at reservere stadeplads
ej heller at annullerede tilmeldinger.
2. Der er adgang til stadepladserne fra torsdag den
19-08-2021 kl.10.00 eller efter forudgående aftale med
arrangøren (Tlf. 6113 2635). Stadebrev udleveret af
arrangøren skal opsættes synligt på stadet.
3. Fra staderne må der kun sælges varer af den type, der
i forvejen er godkendt på bekræftelsen. Der må ikke
sælges varer, der af lovgivningen er forbudt (Bilag B),
dette gælder også salg af levende dyr.
Salg eller udlevering af spise- og drikkevarer af enhver art
må kun ske efter aftale med den officielle arrangør
(Tivoliland, Tlf. 4043 1713), hvilket i så fald skal fremgå af
lejeaftalen. Der opkræves særskilt tillæg herfor.
Staderne SKAL som minimum være åbne alle tre dage i
de fastsatte åbningstider (se nedenfor). OBS. pkt. 11.
4. Kørsel med motorkøretøjer til og fra markedspladsen
skal ske med stor forsigtighed og må i stadernes
åbningstider (se nedenfor) kun foregå på P-arealet.
På kræmmerparkeringen må der parkeres 1 køretøj*)
pr. stade**). Det er ikke tilladt at parkere op ad staderne
på bagsiden af Infogade og Taastrupgade. Yderligere
køretøjer skal benytte gæsteparkeringen uden for
markedsområdet. Der udleveres gratis P-mærkater i
forhold til stadens størrelse (min. 2 stk.). P-mærkater skal
i alle tilfælde være påklistret, synligt på køretøjet.
Desuden kan P-mærkater købes i INFO (50,- kr./stk.).
5. Brug af åben ild herunder kulgrill er forbudt. Dette gælder
også kuglegrill. Gasgrill er tilladt forudsat brug af
certificerede slanger. Stadelejerne skal selv medbringe
min. 1 stk. godkendt håndslukker og evt. brandtæppe.

6. Af hensyn til sikkerheden på pladsen skal alle udstillede
varer holdes inden for det tildelte stades areal. Endvidere
skal der være fri adgang til stadet via facaden mod gaden.
Gaderne skal holdes fri for borde, tøjstativer, skilte m.v.
7. Der skal på alle måder udvises fornødent hensyn til anlæg
og indretninger, samt til pladsens naboer og andre
stadelejere. Stadelejeren er ansvarlig og erstatningspligtig
for eventuelle skader på plads og installationer. Defekt
eller ulovligt el-udstyr skal på arrangørens forlangende
afbrydes.
8. Markedsarrangøren kan ikke drages til ansvar for skader,
der hidrører fra handel eller de effekter, der handles med.
Alle fornødne forsikringer må tegnes af stadelejeren selv.
9. Nedlukning af staderne må først påbegyndes søndag
kl. 17.00. Stadepladsen skal afleveres ryddet og rengjort
senest mandag den 23-08-2021 kl.12.00 eller efter aftale.
De opstillede grønne affaldsstativer er forbeholdt vores
gæster. Du skal aflevere dit affald på containerpladsen.
Ved afrejsen skal stadet godkendes af arrangøren.
Efterlades stadet urengjort vil der blive opkrævet en afgift
på 1.000 kr.
10. På containerpladsen kan der afleveres næsten alle former
for affald. Du skal selv sørge for at sortere dit affald i de
opstillede containere.
Usolgte varer, farligt affald og elektronik modtages ikke.
11. Enhver, der overtræder ovenstående ordensregler, eller er
til gene for markedets ordentlige drift, kan omgående
bortvises. Dette kan samtidig medføre udelukkelse fra
fremtidige Vestegnens Kræmmermarked.

=================================

Nyttige oplysninger:
STADERNES ÅBNINGSTIDER:
Fredag 20.08. 14.00–20.00
(Festteltet lukker kl. 23.00)
Lørdag 21.08. 10.00–20.00
(Festteltet lukker kl. 23.00)
Søndag 22.08. 10.00–17.00***) (Festteltet lukker kl. 17.00)
ELEKTRICITET: Stadelejen er inkl. 220 V strøm.
Sørg for fejlfrie el-apparater. Defekte el-apparater kan
forårsage strømafbrydelse på hele pladsen.
VAND: Vandforsyning til stadet kan mod tillæg (1.000 kr.)
etableres ved forudgående aftale.
**) Ved køretøj forstås: Motorkøretøj, trailer eller campingvogn.
**) Ved stade forstås: 1 eller flere sammenhængende moduler.
***) Se pkt. 9.

VIGTIGT: Se BILAG A og B på næste side.
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BILAG A

Nyt bygningsreglement fra 1.7.2016.
Den 1. juli 2016 trådte et nyt bygningsreglement i kraft. Herefter skal alle telte og
overdækninger på mere end 50 m² enten være udstyret med et certificeringsdokument
eller der skal være indhentet kommunal byggetilladelse i den kommune, hvor teltet
eller konstruktionen skal opstilles. For at undgå problemer med myndighederne
opfordres berørte kræmmere til at fremsende kopi af certifikat eller byggetilladelse til
Vestegnens Kræmmermarked i god tid før markedets afholdelse.

BILAG B
"Salg af ulovlige kopivarer mv. på Vestegnens Kræmmermarked er i henhold til
varemærkeloven (LBK nr. 192 af 01/03/2016) ikke tilladt og kan medføre
politianmeldelse samt bortvisning fra markedsområdet.
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