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INHOUD
Dit Reglement bevat de bepalingen en
voorschriften voor deelname aan Mercado
2022 van de Stichting Zomercarnaval
Nederland.
Dit Reglement kan jaarlijks worden
aangepast.
Waar nodig zal worden verwezen naar
andere evenementen van de Stichting
Zomercarnaval Nederland en de daarvoor
geldende Reglementen.
Stichting Zomercarnaval Nederland stelt
dit Reglement beschikbaar aan de
deelnemers via een link op de
deelnemerspagina van de website:
http://www.zomercarnaval.org

Reglement

Op deze deelnemerspagina treft u onder
andere ook de rubriek “Meest gestelde
vragen”, waar in aanloop naar het
Evenement, steeds actuele informatie
wordt vermeld en/of nadere toelichting
wordt gegeven.
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ARTIKEL 1: DEFINITIES
In dit Reglement wordt verstaan onder:
Borgbedrag

Inschrijfgeld

Inschrijfformulier

Deelnamesom
Deelnamebescheiden
Deelnemer

Doorlaatpas
Evenement
Festivalterrein
Gemeente
Medewerkers
Mercado

Het Borgbedrag dient vooraf te worden voldaan ter garantie van het
nakomen van de verplichtingen door de Deelnemer ten opzichte van de
Organisatie en/of Toezichthoudende diensten.
Indien de Deelnemer alle verplichtingen is nagekomen, zal het
Borgbedrag binnen 14 dagen na het Evenement aan de Deelnemer
worden geretourneerd.
Een door de Organisatie jaarlijks per inschrijving vast te stellen bedrag
dat dient als aanbetaling. De Deelnemer dient het Inschrijfgeld vooraf te
betalen. Het Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en dient ter dekking
van de reeds door de Organisatie gemaakte administratiekosten, et
cetera.
Het door Deelnemer digitaal ingevulde formulier waarop Deelnemer de
specificaties, verkoopmogelijkheden en gewenste af te nemen
nevenproducten heeft aangegeven.
De te betalen vergoeding voor het Deelnamebewijs,
stroomaansluiting(en) en parkeerplaats(en).
Het geheel van Deelnamebewijs/Deelnamebewijzen, doorlaatpas(sen) en
parkeervergunning(en).
De persoon of rechtsgeldig vertegenwoordiger van het bedrijf met wie
de Organisatie een overeenkomst voor deelname aan de Mercado heeft
gesloten.
De pas die toestemming geeft het afgesloten Festivalterrein op te rijden
ter voorbereiding op of na afloop van de verkoop.
Rotterdam Unlimited, bestaande uit de Royalty Election, Battle of Drums
en Straatparade met begeleidende podiumprogrammering.
Het afgesloten gebied waarbinnen de Standplaatsen gelegen zijn in de
Gemeente Rotterdam.
Gemeente Rotterdam.
De personen die met toestemming van Deelnemer werkzaamheden
verrichten op de gehuurde Standplaats.
De markt die onderdeel uitmaakt van het Evenement.
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Mercado-Vergadering
Mercado-Workshop
Organisatie

Parkeerplaats

Standplaats

Toezichthoudende
diensten

Deelnamebewijs
Verkoopwaren
Verplichtingen

Voorkeursrecht

De eerste vergadering voor Deelnemers (of diens vertegenwoordiger(s))
die door de Organisatie wordt belegd.
De verplichte tweede vergadering voor Deelnemers (of diens
vertegenwoordiger(s)) die door de Organisatie wordt gehouden.
Stichting Zomercarnaval Nederland (Hierna: SZN) en/of DUCOS
Productions en/of hun vertegenwoordigers, zowel gezamenlijk
handelend als handelend in de uitoefening van hun individuele
verantwoordelijkheden met betrekking tot Rotterdam Unlimited.
Tegen betaling te verkrijgen parkeergelegenheid voor (koel- en/of
vracht- of andere) wagen(s) van de Deelnemer die gelegen is op een
door de Organisatie vastgesteld parkeerterrein te Rotterdam.
De door Deelnemer gehuurde, genummerde ruimte met
Oppervlakte van minimaal 20 vierkante meter (minimaal 5 meter breed
en 4 meter diepte) inclusief stroomaansluiting op de Standplaats ten
behoeve van stroomvoorziening, onder te verdelen in regulier (220 Volt
met max. 3500 Watt) en krachtstroom (380 Volt met max. 12000 Watt).
Diensten die belast zijn met de handhaving van openbare orde en
veiligheid tijdens het Evenement, waaronder, maar niet uitsluitend
begrepen: Brandweer, Politie, Ambulance, Nederlandse Voedsel - &
Waren Autoriteit (NVWA), Marktwezen en gemeentelijke instanties.
Het door Deelnemer van de Organisatie afgenomen bewijs van deelname
aan de Mercado.
De categorie(ën) (etens)waren die mag/mogen worden verkocht op de
door de Organisatie aan Deelnemer toegewezen Standplaats.
De voorwaarden, zoals omschreven in onderhavig Reglement, en
waaraan Deelnemer zich door betaling van verschuldigde Deelnamesom,
Borg en Inschrijfgeld tot nakoming heeft verbonden.
Het recht van Deelnemer om, indien hij tijdig aan alle verplichtingen
heeft voldaan, gebruik te maken van dezelfde toegewezen
Standplaats(en) van voorgaande editie. Dit onder voorbehoud van
wijzigingen door of namens de Organisatie en/of Toezichthoudende
diensten.
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ARTIKEL 2: ALGEMEEN
De bepalingen van dit Reglement maken integraal onderdeel uit van de rechtsverhouding
tussen de Organisatie en Deelnemer. Mogelijke algemene voorwaarden die Deelnemer
hanteert, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
2.1

2.2

Deelnemer zal dit Reglement naleven. Deelnemer staat er tevens voor in dat alle
Medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van dit Reglement en dit zullen
naleven. Adreswijzigingen en/of andere wijzigingen en/of de gegevens betreffende
Deelnemer, dient Deelnemer onverwijld schriftelijk of elektronisch aan de
Organisatie mee te delen.
De Organisatie is gedurende het jaar te bereiken via:
Lloydstraat 17J, Gebouw 25kV
3024 EA Rotterdam
T. +31 (0)10 40 48 422
E. info@zomercarnaval.org/mercado@zomercarnaval.org
De Organisatie is tijdens het evenement te bereiken via de mobiele
“commandopost”, welke zich bevindt in de portocabin die geplaatst is op het
parcours te Rotterdam.
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ARTIKEL 3: DE MERCADO
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

De Mercado vindt plaats op vrijdag 29 juli en zaterdag 30 juli 2022 op het gebied aan
de Coolsingel te Rotterdam, zoals vastgesteld door de Organisatie en de Gemeente.
De Organisatie is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen en zonder
gehouden te zijn tot enige compensatie van voornoemde data af te wijken.
De Organisatie zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de Mercado in
samenwerking met de Gemeente en/of Toezichthoudende diensten.
De Deelnemer maakt zijn interesse kenbaar door het invullen van het
Inschrijfformulier.
De Organisatie heeft met betrekking tot Deelnemer het recht van goedkeuring voor
deelname aan de Mercado. Hierbij toetst de Organisatie de Deelnemer aan de
algemeen geldende voorwaarden voor deelname aan de Mercado, waaronder
begrepen – maar niet beperkt tot – het voldoen aan algemene fatsoensregels en
regels op het gebied van veiligheid. Daarnaast toetst de Organisatie of de Deelnemer
voldaan heeft aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de Organisatie.
Indien de Deelnemer voldaan heeft aan de algemeen geldende voorwaarden stelt de
Organisatie één kraam per Standplaats beschikbaar ten behoeve van de Deelnemer
om zijn verkoopwaren te verkopen. De Deelnemer kan, indien aangegeven op het
inschrijfformulier, ook gebruik maken van een eigen verkoopwagen of - inrichting.
De Organisatie stelt ook kramen ter beschikking. De Deelnemer heeft niet
automatisch aanspraak op een kraam.
De Standplaats is minimaal 20 vierkante meter (20m2) in oppervlakte.
De oppervlakte is als volgt opgedeeld: minimaal 5 meter breed en 4 meter diep
(afhankelijk van de locatie);
De ter beschikking gestelde kraam is 4 meter breed en 1 meter diep.
Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor afbakening, overdekking en inrichting van
de aan hem toegewezen Standplaats(en), dit met uitzondering van de hiervoor
genoemde kraam. Tevens dient Deelnemer er zelf zorg voor te dragen dat deze
afbakening, overdekking en inrichting voldoen aan de voorgeschreven eisen van de
Organisatie en Toezichthoudende diensten.
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ARTIKEL 4: DEELNAME AAN DE MERCADO
4.1

4.2

Toestemming voor deelname aan de Mercado kan enkel worden verleend door de
Organisatie. Dit geschiedt door goedkeuring van het door Deelnemer digitaal
ingevulde Inschrijfformulier door de Organisatie en de bevestiging door de
Organisatie dat Deelnemer aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
Om deel te kunnen nemen, doorlopen Deelnemers vier stappen voordat de
goedkeuring definitief is. Deze stappen zijn het invullen van het Inschrijfformulier
met bijlage(n), het totaal van te betalen Borgbedrag, Inschrijfgeld en de
Deelnamesom en de aanwezigheid tijdens de Mercado - Workshop.
Deze vier stappen worden hierna nader toegelicht.

ARTIKEL 5: GOEDKEURING TOT DEELNAME AAN DE MERCADO,
INSCHRIJFPROCEDURE
5.1

5.2

5.3

5.4

Circa (5) maanden voor het Evenement meldt de Organisatie dat het
Inschrijfformulier en dit Reglement beschikbaar zijn op de deelnemerspagina van de
website http://www.zomercarnaval.org. Dit gebeurt schriftelijk of elektronisch aan
alle Deelnemers die in haar bestand voorkomen. Nieuwe belangstellenden kunnen
zich bij de Organisatie aanmelden, waarna zij ook eventueel een inschrijfformulier
en/of link naar het digitaal Inschrijfformulier ontvangen.
Bij het Inschrijfformulier wordt de termijn gemeld waarbinnen deze volledig ingevuld
en voorzien van de bijlagen (zie artikel 5.2 hieronder) bij de Organisatie moet worden
ingediend.
Op de Inschrijfprocedure, de betaling van de verschuldigde bedragen, annulering en
incasso zijn de bepalingen van toepassing die als Bijlage A aan dit Reglement zijn
gehecht.
Het ingevulde Inschrijfformulier wordt bij de Organisatie ingediend, zoals bepaald in
artikel 4.2. Indien de Deelnemer een natuurlijk persoon is, dient het
Inschrijfformulier voorzien te zijn van de aan Deelnemer verleende HACCPcertificering. Indien de Deelnemer een rechtspersoon is, dient het Inschrijfformulier
voorzien te zijn van een uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder mag
zijn dan drie kalendermaanden.
Aan de hand van het Inschrijfformulier beoordeelt de Organisatie of de Deelnemer
die het Inschrijfformulier tijdig heeft ingevuld in principe voldoet aan de
voorwaarden, zoals in dit Reglement gesteld. Dit kan leiden tot nadere verklarende
vragen door de Organisatie. Uiteindelijk beslist de Organisatie tot het al of niet
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5.5

5.6

5.7

5.8

voorlopig goedkeuren van de aanvraag van Deelnemer.
Deelnemers van wie de aanvraag voorlopig is goedgekeurd ontvangen eerst een
factuur voor het Inschrijfgeld plus het Borgbedrag en daarna een factuur voor de
Deelnamesom, bestaande uit pachtsom van standplaatsen per categorie,
parkeerplaat(sen) en/of extra (stroom)voorziening(en) of bij late inschrijving het
totaal aan Inschrijfgeld, Borgbedrag plus Deelnamesom.
Het Inschrijfgeld en Borgbedrag dienen vooraf te worden voldaan. Bij niet tijdige
betaling van het Inschrijfgeld plus Borgbedrag zal de inschrijving niet verder worden
verwerkt.
Overige Deelnemers worden hetzij op een wachtlijst geplaatst (te laat ingeleverde,
maar wel goedgekeurde Inschrijfformulieren), hetzij afgewezen (Inschrijfformulier is
afgekeurd). Deelnemers ontvangen hierover te allen tijde schriftelijk of elektronisch
bericht. Zie de bepalingen die van toepassing zijn in Bijlage A van dit Reglement.
Indien het Borgbedrag, het Inschrijfgeld plus de Deelnamesom tijdig zijn betaald,
ontvangt de Deelnemer een uitnodiging om deel te nemen aan de Mercado Workshop.
Indien de Deelnemer aanwezig is bij de Mercado - Workshop en aan alle hiervoor
genoemde voorwaarden heeft voldaan, is de goedkeuring door de Organisatie
definitief en ontvangt Deelnemer de deelnamebescheiden.
In geval het aantal gegadigden het maximum aantal beschikbare Standplaatsen
(in het algemeen of per categorie) overstijgt, worden de beschikbare Standplaatsen
vergeven aan die Deelnemers die het eerst aan de hiervoor in
artikel 5.1 tot en met 5.6 genoemde verplichtingen hebben voldaan.
De Organisatie houdt zich het recht voor om, zowel in individuele gevallen als
collectief, van bovengenoemde procedure af te wijken. Betrokken Deelnemer(s)
worden hierover geïnformeerd. Te allen tijde geldt dat goedkeuring voor deelname
aan de Mercado eerst definitief aan Deelnemer is verleend alvorens de
Deelnamebescheiden aan Deelnemer worden uitgereikt.
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ARTIKEL 6: DE STANDPLAATS
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

De afmeting van de Standplaats bedraagt in principe minimaal 5-bij-4 meter.
De voorzijde en zijkant(en) van de Standplaats worden voor aanvang van de Mercado
door of namens de Organisatie uitgezet.
Door of namens Deelnemer mogen geen zaken buiten de toegewezen Standplaats
worden geplaatst.
De Standplaatsen worden, zoveel mogelijk binnen de gewenste categorie, ingedeeld
door de Organisatie, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
wensen van Deelnemer(s). Hierbij geldt specifiek dat Deelnemers die aan voorgaande
editie(s) van de Mercado hebben deelgenomen en aan alle verplichtingen hebben
voldaan, desgewenst en voor zover beschikbaar, als eerste gelegenheid krijgen
dezelfde Standplaats als die Deelnemer vorige editie(s) heeft ingenomen te
verkrijgen. Dit Voorkeursrecht is door Deelnemer niet overdraagbaar en
voorbehouden aan beschikbaarheid.
Dit Voorkeursrecht vervalt eveneens indien een cyclus van meerdere
achtereenvolgende deelnamen om welke reden dan ook wordt doorbroken.
De Deelnemer dient de Standplaats tijdens de Mercado schoon te houden en te
voorkomen dat het gebruik van de Standplaats gevaar en/of overlast oplevert voor
derden (niet zijnde Deelnemer en/of zijn Medewerkers).
Vuil en afvalvloeistoffen dienen in gesloten zakken/verpakkingen naast de kraam te
worden geplaatst. De Organisatie zal zorgdragen voor verwijdering van de gesloten
zakken/verpakkingen.
De Deelnemer dient er zorg voor te dragen dat de Standplaats aan het eind van de
verkoopdag leeg en bezemschoon, met achterlating van de door de Organisatie ter
beschikking gestelde zaken, wordt achtergelaten. Indien de Deelnemer hieraan niet
voldoet, wordt de Standplaats op kosten van de Deelnemer door de Organisatie
gereinigd. De Deelnemer verbeurt in voorkomend geval het door hem betaalde
Borgbedrag. Tevens heeft de Organisatie dan, voor zover van toepassing, het recht
Deelnemer (verdere) deelname aan de Mercado te ontzeggen, zonder enig recht op
restitutie of compensatie.
Indien Deelnemer zowel op vrijdag als zaterdag een Standplaats op de Mercado heeft
gehuurd en deze op de verschillende dagen niet dezelfde Standplaats is, is
Deelnemer verantwoordelijk voor de bezemschone oplevering van de Standplaats die
Deelnemer vrijdag huurde, zodanig dat Deelnemer aan wie de betreffende
Standplaats op zaterdag is toegewezen, vanaf 08:00 uur vrij en ongestoord gebruik
kan maken van de door Deelnemer gehuurde Standplaats.
Stichting Zomercarnaval Nederland
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6.7

6.8

Indien de Organisatie constateert dat Deelnemer niet aan deze verplichting voldoet,
is de Organisatie gerechtigd de Deelnemer te gelasten eerst de betreffende
Standplaats leeg op te leveren alvorens (verder) kan worden aangevangen met de
inrichting van de eigen Standplaats voor de zaterdag.
Indien de Deelnemer alleen op vrijdag of op zaterdag deelneemt, wordt
de Deelnemer in eerste instantie geplaatst op een door de Organisatie aangewezen
locatie binnen het parcours.
De Organisatie heeft ieder jaar het recht de Deelnemer op een andere locatie op het
Festivalterrein te plaatsen.

ARTIKEL 7: DE DEELNEMER
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

De Deelnemer is voor de Organisatie het enig aanspreekpunt voor alle zaken verband
houdend met de (organisatie van de) Mercado.
Tijdens de Mercado dient de Deelnemer persoonlijk aanwezig en aanspreekbaar te
zijn bij zijn Standplaats. De Deelnemer dient ook tijdens de Mercado als
aanspreekpunt voor de Organisatie.
Indien geconstateerd wordt dat een gebruiker van bij een gehuurde Standplaats
handelt in overtreding met dit Reglement dient de Deelnemer eveneens als
aanspreekpunt en verantwoordelijke.
Eventuele sancties zullen uitsluitend tegen Deelnemer worden genomen en/of aan
Deelnemer worden opgelegd. Deelnemer kan de verantwoordelijkheid ten opzichte
van de Organisatie niet overdragen aan derden.
Ook Toezichthoudende diensten zullen uitsluitend de Deelnemer erkennen als
aanspreekpunt en eventuele sancties en boetes ook tegen de deelnemer doen
gelden.
Deelnemer dient zorg te dragen voor kennisname van alle van toepassing zijnde
wettelijke bepalingen en/of voorschriften van Organisatie, Gemeente en/of
Toezichthoudende diensten, alsmede ervoor zorg te dragen dat Deelnemer en/of zijn
Medewerkers deze stipt naleven en opvolgen.
Indien wordt geconstateerd dat Deelnemer zijn Standplaats onderverhuurd aan
derden heeft de Organisatie het recht de verkoop per direct te staken en Deelnemer
uit te sluiten van (verdere) deelname aan de Mercado. Deelnemer en/of derden
dient/dienen met onmiddellijke ingang het Festivalterrein te verlaten.

Een overzicht van de minimale eisen die de Brandweer aan Deelnemer(s) stelt, is

opgenomen onder Bijlage B.
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ARTIKEL 8: HET DEELNAMEBEWIJS
8.1

8.2

Het originele Deelnamebewijs dient tijdens de Mercado aanwezig te zijn op de
Standplaats dan wel door Deelnemer op verzoek van de Organisatie en/of
Toezichthoudende diensten te worden overlegd.
Indien het originele Deelnamebewijs tijdens de Mercado niet op de betreffende
Standplaats aanwezig is of niet door Deelnemer kan worden overlegd, heeft de
Organisatie het recht Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de
Mercado.

ARTIKEL 9: VERKOOPWAREN
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

Tijdens de Mercado is Deelnemer uitsluitend toegestaan de Verkoopwaren te
verkopen die zijn aangegeven op het door Deelnemer aangegeven inschrijfformulier.
Ter beoordeling wordt gekeken naar de daadwerkelijke aard van Verkoopwaren,
niet naar de omschrijving op het Inschrijfformulier.
Indien Deelnemer twijfelt of de gewenste verkoop van Verkoopwaren is toegestaan,
dient Deelnemer hierover voorafgaand aan de Mercado te overleggen met de
Organisatie. Deelnemer kan zich uitsluitend op toestemming voor verkoop van
Verkoopwaren beroepen, indien deze toestemming vooraf schriftelijk of elektronisch
door de Organisatie is verstrekt.
Het verkopen van zowel alcoholische als non-alcoholische dranken is te allen tijde
verboden.
Vanaf 2020 is het verkopen van (helium)ballonnen strikt verboden.
De verkoop van schaafijs is verboden, tenzij hiervoor een separaat Deelnamebewijs is
aangevraagd en verleend (zie artikel 8.1 en 8.2).
Verkoop van schaafijs is op zaterdag voorbehouden aan maximaal vier Deelnemers.
Op vrijdag is de verkoop van schaafijs voorbehouden aan maximaal twee
Deelnemers. In afwijking van hetgeen elders is bepaald, wordt aan verkopers van
schaafijs geen Standplaats en/of kraam ter beschikking gesteld. Deelnemer dient, ten
behoeve van schaafijs, zelf te voorzien in verkoopmogelijkheid (zoals een
schaafijskar). Deelnemer kan zich uitsluitend op toestemming voor verkoop van
schaafijs vanuit Standplaats en/of kraam beroepen, indien deze toestemming vooraf
schriftelijk of elektronisch door de Organisatie is verstrekt. Tevens is het niet
toegestaan schaafijs te vermengen met alcoholhoudende supplementen.
De verkoop van andere waren dan schaafijs door Deelnemer, zoals bedoeld in dit
artikellid, is strikt verboden.
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9.6

9.7

9.8

9.9

Verkoop van Westerse etenswaren (waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen:
patat, hamburgers, kroketten, frikadellen, ijs, suikerspin, popcorn, poffertjes,
pannenkoeken, braadworst, hotdog, beenham, snoep, et cetera) is uitsluitend
toegestaan voor Standplaatsen die zich bevinden in categorie A, zoals bedoeld in
artikel 10 van dit Reglement.
Indien Deelnemer verkoopwaren verkoopt of doet verkopen die strijdig zijn met
hetgeen Deelnemer heeft ingevuld op het (elektronisch) inschrijfformulier en/of
anderzijds strijdig zijn met hetgeen is bepaald in dit Reglement heeft de Organisatie
het recht de verkoop van die strijdige verkoopwaren te (doen) staken en/of
Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de Mercado.
Indien geconstateerd wordt dat Deelnemer zijn Standplaats onderverhuurd aan
derden heeft de Organisatie het recht de verkoop direct te staken en Deelnemer uit
te sluiten van (verdere) deelname aan de Mercado. Deelnemer dient met
onmiddellijke ingang het Festivalterrein te verlaten.
Het is verboden om gebruik te maken, aan te bieden of op de markt te brengen van
zogenaamde ‘single use plastics’, wegwerpplastic zoals rietjes, bestek, borden,
wattenstaafjes, roerstaafjes, bekers of ballonstokjes. Daarnaast is het verboden om
piepschuimen voedsel/ drank- verpakkingen en bekers te gebruiken, aan te bieden of
op de markt te brengen tijdens Mercado. Indien de Deelnemer in strijd met het
voorgaande handelt dan heeft de Organisatie het recht het gebruik of verkoop van
deze strijdige producten te (doen) staken en/of Deelnemer uit te sluiten van
(verdere) deelname aan de Mercado.
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ARTIKEL 10: DE LOCATIE EN CATEGORIE VAN DE VERKOOPWAAR
10.1

Het Festivalterrein is gelegen aan de Coolsingel (het gebied tussen het Hofplein en
het Churchillplein). Het Festivalterrein is opgedeeld in twee locaties ten behoeve van
de verkoop van de verkoopwaren, zoals genoemd in artikel 9:

Categorie van verkoopwaren en locatie voor verkoop op vrijdag en zaterdag:
CATEGORIE A:

Voor verkoop van Multiculturele - en Westerse etenswaren
geldt het Festivalterrein aan de Coolsingel.
CATEGORIE B:
Voor verkoop van schaafijs, als bedoeld in artikel 9.3, wordt als
verkoopgebied aangewezen het Festivalterrein aan de
Coolsingel.
CATEGORIE C:
Is vervallen. Vanaf 2020 is verkoop van (helium)ballonnen strikt
verboden.
CATEGORIE D:
Voor verkoop van Non-Food (Sieraden, kleding, et cetera) geldt
het Festivalterrein aan de Coolsingel.
CATEGORIE E:
Voor verkoop van Overig (Politieke partijen, Stichtingen, et
cetera) geldt het Festivalterrein aan de Coolsingel.
Het Festivalterrein aan de Coolsingel is opgedeeld in twee locaties, te weten het gedeelte
vanaf Hofplein tot de Meent/Aert van Nesstraat en het gedeelte vanaf de Meent/Aert van
Nesstraat tot het Churchillplein.
Deze categorie-indeling van verkoopwaren en de locaties zijn leidend voor de gehele
procedure van aanvraag van het Deelnamebewijs.
10.2

10.3

Hoewel de Organisatie zich inspant om te voorkomen dat Deelnemers die
vergelijkbare Verkoopwaren verkopen naast elkaar geplaatst worden, kan de
Organisatie niet garanderen dat een dergelijke situatie zich niet voordoet.
Indien de toewijzing van Standplaatsen door de Organisatie aan Deelnemers heeft
plaats gevonden, dienen Deelnemers zich aan deze toewijzing te houden. Het is
Deelnemers niet toegestaan, ook niet na wederzijds goedkeuren, om van
Standplaats(en) te ruilen, tenzij de Organisatie hiervoor toestemming verleent.
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ARTIKEL 11: VOORZIENINGEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR OF
NAMENS DE ORGANISATIE
11.1
11.2

De Organisatie draagt, voor zover van toepassing, zorg voor het plaatsen van één (1)
marktkraam per Standplaats.
De Organisatie stelt per Standplaats standaard één (1) stroompunt met maximale
belasting van 220 Volt (maximaal 3500 Watt) ter beschikking binnen een straal van
25 meter van de Standplaats(en) en, voor zover van toepassing, de overige door
Deelnemer gevraagde en betaalde stroompunten (zie artikel 12: stroomvoorziening
en artikel 13: verlichting).

ARTIKEL 12: STROOMVOORZIENING/STROOMGEBRUIK
12.1
12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

12.7

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben van voldoende
stroomvoorzieningen.
(Extra)Stroomvoorzieningen worden door de Organisatie binnen een straal van
25 meter van de kraam ter beschikking gesteld, mits hierom door de Deelnemer
vooraf schriftelijk is verzocht en de kosten daarvan voorafgaand aan de Mercado
door Deelnemer zijn voldaan.
De in artikel 11 genoemde stroomvoorzieningen kennen, waar het een reguliere
stroomvoorziening betreft, een belasting van maximaal 220 Volt en maximaal 3500
Watt per voorziening en, daar waar het een krachtstroomvoorziening betreft,
maximaal 380 Volt en maximaal 12000 Watt.
De Deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor deugdelijke, geaarde verlenging
van stroomvoorziening van de stroompunten naar de Standplaats.
De Deelnemer is verantwoordelijk voor het niet overschrijden van het genoemde
vermogen en/of Wattages per stroompunt, evenals de stroomverdeling binnen zijn
Standplaats.
Daar waar Deelnemer besluit gebruik te (doen) maken van verlengkabels en/of
verlengsnoeren dienen deze te allen tijde in deugdelijke staat, gekeurd en geaard te
zijn. Ook dient het gevaar van vallen/struikelen zo veel mogelijk te worden
voorkomen door de snoeren zo veel mogelijk binnen de kraam te plaatsen en deze
met plakstrips te bevestigen.
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en goede werking van
stroom gebruikende apparaten en kennisname van de per apparaat benodigde
capaciteit.
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Indien de Organisatie en/of Toezichthoudende diensten vaststellen dat het
stroompunt/de stroompunten zwaarder belast worden dan toegestaan en/of de
kabels/snoeren en/of stroom gebruikende apparatuur ondeugdelijk is/zijn, is de
Organisatie gerechtigd de betreffende kabels/snoeren en/of apparatuur tijdelijk
en/of permanent buiten gebruik te (doen) stellen en/of af te (doen) voeren van de
Standplaats. Ook is de Organisatie in voorkomende gevallen gerechtigd Deelnemer
(verdere) deelname aan de Mercado te ontzeggen.

ARTIKEL 13 VERLICHTING
13.1
13.2

13.3
13.4
13.5

Deelnemer is verplicht ook na zonsondergang zorg te dragen voor de veiligheid van
Medewerkers en bezoekers van de Mercado.
Hiertoe dient Deelnemer de kraam ’s avonds afdoende elektrisch te verlichten.
Deelnemer dient zelf voor deugdelijke, gekeurde verlengsnoeren en buitenverlichting
zorg te dragen. De Organisatie draagt door ter beschikking stelling van het
stroompunt, als bedoeld in artikel 11.1, zorg voor het benodigde stroompunt.
Verlichting op andere wijze (door open vuur, vuurkorven, kaarsen, et cetera) is in
verband met de brandveiligheid ten strengste verboden.
De verlichting dient te functioneren vanaf het moment van zonsondergang.
Indien Deelnemer bij controle niet over afdoende werkende verlichting blijkt te
beschikken, is de Organisatie gerechtigd om Deelnemer (verdere) deelname aan de
Mercado te ontzeggen.
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ARTIKEL 14: TOEGANGS-, AFBOUW EN VERKOOPTIJDEN ALSMEDE
PARKEERBELEID
14.1

14.2
14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

14.8

14.9

Deelnemers worden op vertoon van een Doorlaatpas op vrijdag vanaf 15:30 uur
toegang verleend tot het Festivalterrein. Vanaf 18:00 uur is verkoop (binnen het
raam der Reglement) van verkoopwaren eveneens toegestaan.
Koel-, vracht- en/of andere auto’s dienen het Festivalterrein op vrijdag uiterlijk om
17:00 uur te hebben verlaten.
Aan de Coolsingel is verkoop op vrijdag tot 23:00 uur toegestaan. Na genoemd
tijdstip is verkoop verboden. Indien bij controle wordt geconstateerd dat verkoop
niet (tijdig) gestaakt wordt, is de Organisatie gerechtigd verdere verkoop onmogelijk
te (doen) maken en Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de
Mercado.
Deelnemers worden op vertoon van een Doorlaatpas op zaterdag vanaf 08:00 uur
toegang verleend tot het Festivalterrein. Vanaf 12:00 uur is verkoop (binnen het
raam der Reglement) van Verkoopwaren eveneens toegestaan.
Koel-, vracht- en/of andere auto’s dienen het Festivalterrein op zaterdag uiterlijk om
10:30 uur te hebben verlaten.
Aan de Coolsingel is verkoop op zaterdag tot 23:00 uur toegestaan. Na genoemd
tijdstip is verkoop verboden. Indien bij controle wordt geconstateerd dat verkoop
niet (tijdig) gestaakt wordt, is de Organisatie gerechtigd verdere verkoop onmogelijk
te (doen) maken.
Na 15:30 uur (vrijdag), respectievelijk 08:00 uur (zaterdag) is Deelnemer zelf
verantwoordelijk voor het parkeren/stallen van voertuigen. Het parkeren van
voertuigen waar ook op het Festivalterrein (inclusief de Standplaats of omgeving) is
verboden. Ook is het na genoemde tijden verboden het Festivalterrein met
voertuigen te betreden. Voertuigen kunnen worden weggesleept, waarbij de kosten
voor rekening van Deelnemer komen.
De Organisatie is gerechtigd zonder opgave van redenen en zonder gehouden te zijn
tot enige compensatie alle in artikel 14.1 tot en met artikel 14.7 genoemde tijden te
wijzigen.
Deelnemer kan, tegen betaling, bij de Organisatie parkeervergunning(en) verkrijgen
voor de stalling van koel- of andere voertuigen op een door de Organisatie
vastgesteld parkeerterrein. Hierbij geldt dat de parkeervergunning(en) op volgorde
van aanvraag wordt/worden verstrekt aan Deelnemers die aan alle overige
verplichtingen en nadat zij tevens de kosten voor de parkeervergunning hebben
voldaan.
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14.10 Nadat de tijd waarop de verkoop gestaakt dient te worden verstreken is, is
Deelnemer gehouden te beginnen met opruimen en leegmaken van de Standplaats.
14.11 Pas nadat het Festivalterrein of betreffende locatie, zoals genoemd in artikel 10, door
de politie is vrijgeven, is het Deelnemers toegestaan met voertuigen het
Festivalterrein te (doen) betreden om in of over te laden.

ARTIKEL 15: BORGBEDRAG, INSCHRIJFGELD, DEELNAMEVERGOEDING
EN ANNULERING
15.1

15.2
15.3

15.4

15.5

Indien de Deelnemer alle verplichtingen ten opzichte van de Organisatie en/of
Toezichthoudende diensten is nagekomen, zal het Borgbedrag binnen 14 dagen na
afloop van het Evenement aan de Deelnemer worden gerestitueerd.
Het Inschrijfgeld dient ter compensatie van reeds door de Organisatie gemaakte
kosten, moet vooraf worden voldaan en wordt niet gerestitueerd.
Indien de Organisatie na afloop van de Mercado constateert dat de Deelnemer aan
alle verplichtingen heeft voldaan, wordt het Borgbedrag binnen 14 dagen na afloop
van het Evenement voldaan op de rekening waarmee het Borgbedrag voldaan is,
tenzij Deelnemer schriftelijk of elektronisch op het inschrijfformulier anders heeft
aangegeven.
Na inschrijving en betaling dient de Deelnemer op door hem opgegeven dag(en) deel
te nemen aan het Evenement.
Annuleringen vanwege omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot –
autoproblemen, slecht weer, uitval van personeel, familiefeest, ziekte (zoals
verkoudheid, hoofdpijn, en andere), et cetera worden door de Organisatie niet gezien
als valide reden om niet deel te nemen aan de Mercado.
Andere, dan bovengenoemde redenen, zullen door de Organisatie worden
beoordeeld. Bij annulering worden het Inschrijfgeld en de (reeds) betaalde
Deelnamesom in de regel niet gerestitueerd.
De Deelnamesom bestaat uit de pachtsom per categorie van Standplaats evenals,
voor zover van toepassing, vergoeding voor bestelde aanvullende diensten, zoals
parkeerplaats(en) en stroompunt(en) en dient voor een door de Organisatie nader te
communiceren datum, doch in ieder geval voor aanvang van het Evenement te zijn
bijgeschreven op rekening van de Organisatie.
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15.6

15.7

15.8

15.9

Annulering door de Deelnemer.
Indien de Deelnemer zich wenst te laten vervangen door een andere Deelnemer
dient dit schriftelijk of elektronisch aan de Organisatie te worden verzocht. De
Organisatie zal uitsluitend met een dergelijk verzoek instemmen indien de nieuwe
Deelnemer aan alle door de Organisatie gestelde vereisten heeft voldaan.
Indien de Deelnemer na betaling van het totaal aan verschuldigde Borgbedrag,
Inschrijfgeld plus Deelnamesom zijn deelname aan de Mercado wenst te annuleren,
is de Organisatie uitsluitend gehouden het Borgbedrag te restitueren, indien de door
Deelnemer bestelde en betaalde Standplaats(en) kan/kunnen worden verhuurd aan
een andere Deelnemer die voor aanvang van de Mercado aan alle voorwaarden heeft
voldaan.
Annulering door de Organisatie.
Indien de Organisatie het Evenement en/of de Mercado annuleert op een moment
gelegen tussen de ontvangst van de betaling van het Borgbedrag, Inschrijfgeld plus
Deelnamesom zal de Organisatie de Deelnemer hierover schriftelijk of elektronisch in
kennis stellen en het betaalde Borgbedrag, het Inschrijfgeld plus de Deelnamesom
retourneren.
In afwijking van artikel 15.7 geldt dat de Organisatie geen Inschrijfgeld/Deelnamesom
aan Deelnemers hoeft te restitueren indien de Organisatie door overmacht en/of
onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is althans om welke reden dan ook
verplicht is het Evenement en/of de Mercado volledig of deels af te gelasten en/of te
staken nadat de Organisatie financiële verplichtingen is aangegaan met betrekking
tot de Mercado. Deelnemers kunnen daaraan geen rechten ontlenen en de
overeengekomen verplichtingen en kosten van deelname aan de Mercado zijn
daarom volledig voor eigen risico, eigen rekening en verantwoording van de
Deelnemer. Uitzondering op voornoemde tekst, geldt indien de Organisatie
genoodzaakt is het Evenement en/of de Mercado volledig of deels af te gelasten
en/of te staken vanwege Corona-maatregelen die vanuit de Overheid worden
opgelegd. In dat geval zal de Organisatie het reeds betaalde Borgbedrag en
Deelnamesom aan Deelnemer restitueren, en komt alleen het Inschrijfgeld voor
rekening van de Deelnemer.
Indien tijdens de Mercado wordt geconstateerd dat Deelnemer zijn Standplaats
onderverhuurd aan derden heeft de Organisatie het recht de verkoop per direct te
staken en Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de Mercado.
Deelnemer en/of derden dient/dienen met onmiddellijke ingang het Festivalterrein
te verlaten. Er vindt geen restitutie plaats van het betaalde Borgbedrag, het
Inschrijfgeld plus de Deelnamesom.
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ARTIKEL 16: SPONSORING EN PUBLICITEIT
16.1

16.2

16.3

16.4

Gedurende de Mercado zijn sponsor- en/of reclame-uitingen door of namens de
Deelnemer verboden, tenzij deze dienen ter promotie van de eigen Standplaats en/of
de daarin/daarop aangeboden Verkoopwaren.
Het afspelen van geluidsdragers door of namens Deelnemer is toegestaan voor zover
Deelnemer en/of Medewerkers van Deelnemer het geluidsniveau zodanig
(<10 Decibel) houden dat geen (geluids)overlast aan derden (niet zijnde Deelnemer
en/of Medewerkers van Deelnemer) wordt veroorzaakt en voor zover de openbare
orde (bijvoorbeeld door opstoppingen, zoals dansende bezoekers) niet wordt
verstoord. Deelnemer zal op een eerste verzoek van de Organisatie het volume
moeten verlagen en/of het afspelen staken. Indien Deelnemer en/of Medewerkers
van Deelnemer bij herhaling geen gehoor geven aan het verzoek van de Organisatie is
de organisatie gerechtigd het afspelen van geluidsdragers (blijvend) onmogelijk te
(doen) maken en/of Deelnemer (verdere) deelname aan de Mercado te ontzeggen.
Het door of namens Deelnemer en/of Medewerkers van Deelnemer tonen, voeren,
ten gehore brengen, ter beschikking stellen en/of afbeelden van (geluids-)uitingen
die in strijd zijn met wet- en/of regelgeving, de goede zeden en/of hetgeen
maatschappelijk betamelijk is (waaronder begrepen maar niet beperkt tot
discriminatie, belediging, naaktheid, pornografie, racisme en/of anderszins
choquerend) is verboden.
Of van dergelijke uitingen sprake is, wordt beoordeeld door Toezichthoudende
diensten en/of Organisatie, waarbij steeds in ogenschouw wordt genomen dat
Rotterdam Unlimited en daarmee ook de Mercado een familie-evenement is en dus
zonder belemmering door publiek van alle leeftijden bezocht moet kunnen worden.
Deelnemers dienen dergelijke uitingen op een eerste verzoek van de Organisatie te
(doen) staken, bij gebreke waarvan de Organisatie gerechtigd is het uiten van
betreffende uitingen (permanent) onmogelijk te (doen) maken en/of Deelnemer
verdere deelname aan de Mercado te ontzeggen.
De Organisatie zal alle sponsoruitingen die door of namens Deelnemer worden
gevoerd toetsen aan de algemene sponsoreisen van het Evenement en beoordelen
op eventuele met de sponsoren van Rotterdam Unlimited conflicterende belangen.
In afwijking van hetgeen in artikellid 16.1 en/of artikellid 16.2 bepaald is, dient
Deelnemer uitingen die deze toetsing niet kunnen doorstaan op een eerste verzoek
te (doen) verwijderen. Indien Deelnemer hiertoe na verzoek niet genegen blijkt, is de
Organisatie gerechtigd de betreffende uiting(en) te (doen) verwijderen en/of
Deelnemer verdere deelname aan de Mercado te ontzeggen.
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16.5

Het is Deelnemer verboden om voorafgaand, tijdens of na de Mercado gebruik te
maken van de naam, het beeldmerk of andere door de Organisatie intellectueel
beschermde eigendommen ter promotie van Deelnemer, Medewerkers van
Deelnemer en/of aan Deelnemer gelieerde bedrijven.
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ARTIKEL 17: RECHTEN EN PUBLICITEIT
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

De Organisatie houdt zich het recht voor om namen, foto's, films, filmpjes en
videobeelden van de Deelnemer en/of Medewerkers van Deelnemer openbaar te
(laten) maken, op te slaan, te bewerken, etc. voor publicitaire doeleinden.
De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor materiaal, in welke
vorm dan ook, dat al dan niet door de media is gebruikt/gemaakt van het Evenement
en/of de Mercado en waarop Deelnemer en/of Medewerkers van Deelnemer al dan
niet voorkomen.
Deelnemer is niet gerechtigd het maken van opname(n), beelden en/of
geluidsfragmenten te verbieden, bemoeilijken en/of te verhinderen, voor zover deze
gemaakt worden door vertegenwoordigers van de Organisatie en/of media voor
zover deze mediavertegenwoordiging op verzoek van Deelnemer een accreditatie
door Organisatie kan overleggen.
Alle foto-, film-, video-, radio- en tv-rechten met betrekking tot het Evenement en/of
de Mercado en/of op andere wijze in het kader van Rotterdam Unlimited zijn
eigendom van de Organisatie. Deelnemer geeft mede namens zijn Medewerkers
toestemming aan de Organisatie om deze rechten naar goeddunken te (doen)
oefenen.
In het kader van hetgeen staat vermeld in dit artikel doet Deelnemer mede namens
Medewerkers van Deelnemer uitdrukkelijk afstand van het recht om zich te beroepen
op enig recht van intellectuele eigendom of anderszins met als doel het de
Organisatie en/of vertegenwoordigers van de Organisatie (laten) verbieden om
openbaar te maken enige foto, film, geluidsfragment, etc. waarin/waarop Deelnemer
en/of Medewerkers van Deelnemer in het kader van het Evenement voorkomen.

ARTIKEL 18: VERZEKERINGEN
18.1

18.2

De Organisatie sluit geen verzekeringen af met betrekking tot diefstal of schade aan
goederen en/of personen ten behoeve van Deelnemer en/of Medewerkers van
Deelnemer. Deelnemer dient desgewenst zelf en voor eigen rekening afdoende
verzekering(en) af te sluiten ten behoeve van het afdekken van betreffende risico’s.
Deelnemer is gehouden zichzelf en, voor zover van toepassing, Medewerkers van
Deelnemer afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor schade geleden
door derden (waaronder de Organisatie) als gevolg van, voortvloeiende uit en/of
verband houdend met deelname door Deelnemer aan de Mercado.
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ARTIKEL 19: FISCALE VERPLICHTINGEN EN INBREUK OP RECHTEN
DERDEN
19.1

19.2

19.3

Deelnemer is gehouden zelf te voldoen aan de op Deelnemer rustende fiscale
verplichtingen. De Organisatie heeft hierin geen rol, anders dan het verstrekken van
facturen welke voldoen aan de criteria voor aftrek van omzetbelasting.
Deelnemer is gehouden zelfstandig zorg te dragen voor, voor zover van toepassing,
afdracht aan rechthebbende(n) voor bijvoorbeeld intellectuele of naburige rechten.
Te denken valt hierbij onder meer maar niet uitsluitend aan: Buma/Stemra en SENA.
Het is Deelnemer verboden verkoopwaren aan te (doen) bieden welke een inbreuk
maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Deelnemer is aansprakelijk
voor eventuele boetes en/of sancties opgelegd door Toezichthoudende diensten
en/of aansprakelijkstelling(en) door rechthebbende(n). De Organisatie is gerechtigd
om, indien Toezichthoudende diensten en/of rechthebbende(n) constateert dat
Deelnemer in strijd met onderhavig artikel handelt gerechtigd verdere verkoop van
bedoelde artikelen te (doen) staken en/of Deelnemer (verdere) deelname aan de
Mercado te ontzeggen.
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ARTIKEL 20: OVERIGE BEPALINGEN
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

In die gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of waarin bepalingen van dit
Reglement voor verschillende uitleg vatbaar zijn, beslist de Organisatie op het
moment waarop de situatie zich voordoet.
Beslissingen van de Organisatie alsmede antwoord op verzoeken van Deelnemers
worden immer schriftelijk of elektronisch medegedeeld aan de Deelnemer(s).
Indien het beslissingen van de Organisatie betreft die tijdens de Mercado worden
genomen, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Deelnemer(s) kunnen zich
niet beroepen op beweerdelijk door (vertegenwoordigers van) de Organisatie gedane
mondelinge toezeggingen. In voorkomend geval(len) worden beslissing(en) achteraf
schriftelijk of elektronisch aan Deelnemer medegedeeld.
Geschillen tussen Deelnemer(s) onderling of tussen Deelnemers en
(vertegenwoordigers van) de Organisatie of Toezichthoudende diensten, voor zover
ontstaan tijdens de Mercado, worden aan de Organisatie in het centrale Mercadokantoor voorgelegd. De Organisatie zal dan een beslissing nemen. Het oordeel van de
Organisatie is te allen tijde bindend.
De Organisatie zal Deelnemer(s) te allen tijde respectvol en met fatsoen te woord
staan en/of benaderen. De Organisatie verwacht dit ook van Deelnemer(s). Indien
argumentatie van Deelnemer(s) gepaard gaat met onfatsoenlijk gedrag (in woord
en/of gebaar), belediging, bedreiging, (poging tot) fysieke intimidatie en/of (dreiging
met) verbaal en/of fysiek geweld zal de Organisatie de discussie met Deelnemer
staken en/of alle maatregelen nemen ten einde een goed verloop van de het
Evenement en/of de Mercado mogelijk te maken en/of de dreigende situatie te
(doen)stoppen. Deelnemer wordt dan verdere deelname aan de Mercado ontzegd.
Deelnemer is op verzoek van Organisatie en/of Toezichthoudende diensten verplicht
gegevens te verstrekken betreffende naam, adres, woonplaats en/of overige
identificatie van medewerker(s) van Deelnemer en/of het op verzoek van de
Organisatie en/of Toezichthoudende diensten verwijderen/verwijdert houden van
Medewerkers van Deelnemer.
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ARTIKEL 21: SANCTIES
21.1

21.2

21.3

Deelnemers die zich niet houden aan het Reglement of een of meer artikelen daaruit,
kunnen worden bestraft met de in betreffend(e) artikel(en) genoemde sanctie(s).
21.1.1 Daarnaast kan de Organisatie besluiten tot inhouding of slechts gedeeltelijke
restitutie van de door Deelnemer betaalde Borgbedrag.
21.1.2 Daarnaast kan de Organisatie maatregelen (doen) nemen om de met het
Reglement strijdige gedragingen te (doen) staken.
21.1.3 Daarnaast kan de Organisatie Deelnemer (verdere) deelname aan de Mercado
(doen) ontzeggen en/of Deelnemer (en/of Medewerkers van Deelnemer)
fysiek van het terrein (doen) verwijderen.
21.1.4 Daarnaast kan de Organisatie het Deelnamebewijs voor de betreffende
Standplaats van Deelnemer intrekken.
21.1.5 Daarnaast kan de Organisatie de Deelnemer en/of Medewerkers van
Deelnemer royeren voor deelname aan toekomstige editie(s) van de
Mercado. Een dergelijk royement geldt zowel jegens de organisatie die door
Deelnemer wordt vertegenwoordigd als tegen Deelnemer (en/of
Medewerkers van Deelnemer) persoonlijk. Geroyeerden die in strijd met het
royement toch betrokken zijn bij toekomstige editie(s) van de Mercado zullen
door de Organisatie fysiek (doen) worden verwijderd.
De Organisatie zal te allen tijde aangifte doen van (poging tot) strafbare feiten die
door Deelnemer(s) en/of Medewerkers van Deelnemer jegens de Organisatie worden
gepleegd.
De Organisatie is tevens gerechtigd aangifte te doen van overige (pogingen tot)
strafbare feiten die door Deelnemer(s) en/of Medewerkers van Deelnemer worden
gepleegd.
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ARTIKEL 22: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
22.1

22.2
22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

De Deelnemer is ten opzichte van de Organisatie aansprakelijk voor de gevolgen van
het handelen in strijd met het Reglement en/of voorschriften van Toezichthoudende
diensten en/of Gemeente.
De Deelnemer is ten opzichte van de Organisatie aansprakelijk voor schade door de
Deelnemer en/of Medewerkers van Deelnemer berokkend aan derden.
De Deelnemer is ten opzichte van de Organisatie aansprakelijk voor alle schade,
verlies of diefstal aan/van materiaal dat de Organisatie ter beschikking stelt of heeft
gesteld aan de Deelnemer voor gebruik tijdens de Mercado.
De Deelnemer is ten opzichte van de Organisatie aansprakelijk voor boetes en/of
sancties die de Organisatie ontvangt/opgelegd krijgt als gevolg van het niet naleven
het Reglement en/of voorschriften van Toezichthoudende diensten en/of Gemeente.
Deelnemer en/of Medewerkers van Deelnemer kunnen in geen geval aan de
Deelnemer opgelegde boetes en/of sancties die Deelnemer en/of Medewerkers van
Deelnemer voorafgaand, tijdens of na de Mercado krijgen opgelegd, verhalen op de
Organisatie.
De Organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiaal of
voorwerpen van de Deelnemer en/of Medewerkers van Deelnemer die zijn verloren,
gestolen of beschadigd.
De Organisatie kan in geen geval door Deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor
omzetderving, verlies van omzet, bij verwachting achterblijvende omzet, ongeacht de
oorzaak hiervan.
De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard en omvang
ook) van de Deelnemer of Medewerkers van de Deelnemer als gevolg van hetzij
(bedoeld of onbedoeld) handelen en/of nalaten van een andere Deelnemer of
Medewerkers van die andere Deelnemer, hetzij anderszins – ongeacht of de
Organisatie met betrekking tot het ontstaan van die schade (van welke aard en
omvang ook) een verwijt valt te maken.
De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aanspraken door derden wegens het
handelen en/of nalaten (al dan niet onrechtmatig) van Deelnemer en/of
Medewerkers van Deelnemer.
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ARTIKEL 23: GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN DIVERSEN
23.1

23.2
23.3
23.4
23.5

23.6

23.7
23.8

Indien over de uitleg van één of meer bepaling geschil ontstaat tussen de Organisatie
en Deelnemer(s), zal Deelnemer dit geschil in eerste instantie ter beoordeling
voorleggen aan het Bestuur van de Stichting Zomercarnaval Nederland. De met de
Mercado belaste leden van het bestuur zullen zich daarbij onthouden van stem.
Op onderhavig Reglement en de daarvan onderdeel uitmakende Overeenkomst(en)
tussen Organisatie en Deelnemer(s) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien Deelnemer zijn geschil wenst voor te leggen aan de Rechtbank is uitsluitend
de Rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van betreffende geschil(len).
De door Toezichthoudende diensten voorgeschreven bepalingen worden geacht
integraal deel uit te maken van onderhavig Reglement.
Indien bepalingen in dit Reglement conflicteren met de bepalingen zoals opgelegd
door Toezichthoudende diensten prevaleren de bepalingen, zoals opgelegd door
Toezichthoudende diensten.
Daar waar in dit Reglement de mannelijke aanschrijfvorm (“hij”, “zijn”, etc.) wordt
gebruikt is eveneens de vrouwelijke aanschrijfvorm van toepassing (“zij”, “haar”, etc.)
van toepassing en vice versa.
Daar waar in onderhavig Reglement de enkelvoudsvorm wordt gebruikt is eveneens
de meervoudsvorm van toepassing en vice versa.
Indien (één der) bepaling(en) van onderhavig Reglement als ongeldig of anderszins
niet van toepassing ter zijde wordt gesteld door de rechter of Toezichthoudende
diensten, blijven de overige bepalingen van onderhavig Reglement onverminderd van
kracht en wordt voor de ter zijde gestelde bepaling(en) een vervangende
bepaling(en) geformuleerd welke geldig blijken en de intentie van terzijde gestelde
bepaling zo dicht mogelijk benadert.
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BIJLAGEN
BIJLAGE A: INSCHRIJFPROCEDURE EN AANVERWANTE BEPALINGEN
Inschrijving
• Voor deelname aan de Mercado 2022 kunt u zich inschrijven via de website
www.zomercarnaval.org en gelden de bepalingen en voorschriften van het
Reglement Mercado 2022.
• Door het inschrijven verklaart u zich akkoord met dit Reglement en alle bijlagen daarbij
en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledig bedrag van Deelnamesom,
Borgbedrag en Inschrijfgeld. Deelnamesom is de te betalen vergoeding voor het/de
Deelnamebewijs/Deelnamebewijzen, stroomaansluiting(en) en parkeerplaats(en).
• De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling
worden geruild.
• De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen en het tijdstip van betaling zijn
bepalend voor de plaatsing op het parcours.
• Alleen volledig ingevulde en digitaal ondertekende formulieren worden in behandeling
genomen.
Vergeet u niet een kopie van uw HACCP - certificaat of inschrijving KvK (niet ouder dan
3 kalendermaanden) mee te sturen.
Korting
• Bij deelname op beide dagen ontvangt u een korting van € 25 op het Inschrijfgeld.
Deze korting ontvangt u vooraf. Indien u achteraf (en vóór 1 juli 2021) toch besluit om
slechts een dag deel te nemen, dan wordt alsnog het Inschrijfgeld zonder korting in
rekening gebracht.
Annulering
• U kunt uw inschrijving annuleren door een e-mail te sturen naar
mercado@zomercarnaval.org
• Annulering geldt pas wanneer deze is bevestigd door de Organisatie.
• Mondelinge of telefonische afmeldingen via het kantoor gelden niet als afmelding.
• Bij annulering na twee aanmaningen blijft u verplicht het volledig bedrag van
Deelnamesom, het Borgbedrag en Inschrijfgeld te betalen.
Restitutie
• Restitutie van het volledig bedrag van de Deelnamesom en Inschrijfgeld vindt als regel
niet plaats.
• Restitutie van het Borgbedrag vindt binnen 2 weken na het Evenement plaats.
• Verhindering van de Deelnemer geeft géén recht op restitutie. Zorg dat u eventueel een
annuleringsverzekering afsluit.
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Betaling
• Deelnemers van wie de aanvraag voorlopig is goedgekeurd ontvangen eerst een factuur
voor het Inschrijfgeld plus het Borgbedrag en daarna een factuur voor de Deelnamesom,
bestaande uit pachtsom van standplaatsen per categorie, parkeerplaat(sen) en/of extra
stroomvoorziening(en). Het Inschrijfgeld plus het Borgbedrag dienen vooraf te worden
voldaan. Bij niet tijdige betaling van het Inschrijfgeld plus Borgbedrag zal de inschrijving
niet verder worden verwerkt.
• Na ontvangst van iedere factuur dient u de factuur binnen 2 weken te voldoen op
bankrekeningnummer NL04INGB0005084203 ten name van de Stichting Zomercarnaval
Nederland onder vermelding van het factuurnummer.
• Indien na toezending van twee aanmaningen uw openstaande rekening(en) bij de
Stichting Zomercarnaval Nederland nog niet is/zijn voldaan, dan zal uw inschrijving niet
worden verwerkt. U krijgt in dat geval van ons schriftelijk bericht. Na betaling van de
openstaande factuur/facturen wordt uw inschrijving, indien er nog standplaatsen
beschikbaar zijn, alsnog verwerkt.
• Het niet tijdig annuleren en/of het uitblijven van betaling van uw openstaande
rekening(en) leidt te allen tijde tot financiële consequenties (zie Incasso). De vordering
van de Stichting Zomercarnaval Nederland blijft bestaan, totdat u aan uw
betalingsverplichting heeft voldaan.
Incasso
• Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn van de factuur bent u als Deelnemer
van rechtswege in verzuim.
• Vanaf dat moment is een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag
verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
Een gedeelte van de maand wordt als een hele maand beschouwd.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Deelnemer
zijn de vorderingen van de Stichting Zomercarnaval Nederland onmiddellijk opeisbaar.
• Als een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen eerst in
mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten.
• Indien de Deelnemer de verplichtingen ten opzichte van de Organisatie niet nakomt, dan
zullen alle te maken incassokosten voor rekening van de Deelnemer komen.
• Stichting Zomercarnaval Nederland is gerechtigd om bij uitblijven van betaling de
vordering ter incasso over te dragen. In dat geval is de Deelnemer de buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom, inclusief de ontstane
rente, met een minimum van € 50.
• Hogere kosten die de Stichting Zomercarnaval Nederland noodzakelijkerwijs en
aantoonbaar maakt, zullen worden doorberekend aan de Deelnemer.
• Naast de incasso- en administratiekosten wordt de Deelnemer € 25 registratiekosten in
rekening gebracht.
• Kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen volledig voor rekening
van de Deelnemer.
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BIJLAGE B: MINIMUM EISEN BRANDWEER GELDEND VOOR
DEELNEMERS
1.

Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd dat niemand daarmede in
aanraking kan komen dan wel erover kan struikelen;

2.

De drukhouders (gasflessen) met vloeibaar gas dienen op een veilige plaats buiten
het bereik van onbevoegden en goed geventileerd te worden opgesteld;

3.

Een brander (gaskomfoor) dient door middel van een met deugdelijke slangklemmen
bevestigde hogedrukslang aan de drukhouder (gasfles) te zijn aangesloten;

4.

Nabij een bakinstallatie moeten één of meer onbrandbare deksels aanwezig zijn om
de bakpannen bij het in brand geraken van de inhoud te kunnen afdekken;

5.

Nabij een bakinstallatie dient een CO2-blusser met inhoud van zes kilo (6 kilo)
gebruiksklaar beschikbaar te zijn;

6.

Een gaskomfoor (brander) moet op deugdelijke wijze zijn opgesteld. Opstelling plaats
onder en rondom het gaskomfoor moet zijn van of zijn bekleed met onbrandbaar en
de warmte slecht geleidend materiaal;

7.

Bij een kraam met bakinstallatie mogen er maar twee drukhouders (gasflessen)
aanwezig zijn.

Verdere informatie omtrent de brandveiligheid kunt u vinden op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2017/12/19/meldingsformulier-brandveiliggebruik-en-basishulpverlening-overige-plaatsen
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