
Algemene Voorwaarden van Karsten&Konings Events 
ALGEMEEN: 
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen die 
door Karsten&Koning Events worden georganiseerd. Afwijkingen van deze 
voorwaarden zijn alleen bindend, indien schriftelijk (per email) bevestigd door de 
organisatie. 
Definities: 
Het terrein: Het terrein waar Karsten&Konings Events een evenement neerzet 
Deelnemer: Diegene op wiens naam de boeking, georganiseerd door Karsten&Konings Events, 
staat. 

AANMELDINGEN: 
1. Aanmeldingen dienen via ons reserveringssysteem op de website 
www.karstenkoningsevents.nl te gebeuren. 
Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging, in de vorm van 
email, van onze kant. 

2. De deelname aan het evenement is pas definitief zodra Karsten&Konings Events de 
definitieve bevestigingsmail heeft verstuurd. Vanaf dat moment gelden annuleringskosten. Zie 
kopje Annuleren. 

3. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te selecteren. Inschrijving geeft 
niet automatisch recht tot deelname. 

4. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA of bedrijfsaansprakelijkheid 
verzekering. De organisatie kan een bewijsstuk van deze verzekering bij de deelnemer 
opvragen t.b.v. haar administratie. Deelname zonder WA/bedrijfsaansprakelijkheid verzekering 
is niet toegestaan. 

5. Inschrijving bij de KvK is niet noodzakelijk. 

6. U dient op het evenement de producten te verkopen welke u bij uw inschrijving heeft 
vermeld. Indien u andere producten wilt verkopen, dient u dit van te voren met 
Karsten&Konings Events te overleggen. Karsten&Konings Events heeft het recht de verkoop van 
andere producten (die niet op uw inschrijving zijn vermeld of apart zijn aangegeven) niet toe te 
staan. 

7. Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement ontvangt u de nodige informatie. Hierin 
zullen wij uw plaatsnummer en plattegrond met u delen. 

8. Indien nodig is Karsten&Konings Events gerechtigd om voorafgaande van het evenement of 
op de dag van het evenement je toegewezen plek te wijzigen. Uiteraard wordt dat met de 
deelnemer besproken, dit geeft echter geen recht om de deelname te annuleren. 
 
 
 

      



 ANNULERING: 
 9. Annuleren van een geboekt evenement dient altijd schriftelijk of per email aan ons 
doorgegeven te worden, telefonische annuleringen en sms’jes worden niet verwerkt. De 
annulering is pas definitief wanneer u van ons een schriftelijke ( of email) bevestiging heeft 
ontvangen. 
Kosten bij annulering: 
-   EUR 25,- (excl BTW) administratiekosten 
- 30 dagen voor aanvang van het evenement 50% van het factuurbedrag 
- 14 dagen of korter voor het evenement, 100% van het factuurbedrag.  

Over de kosten valt niet te corresponderen. 

10. Karsten&Konings Events is gerechtigd om het evenement te annuleren bij zeer slechte 
gevaarlijke weersomstandigheden, daarvan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Regen, vorst 
en sneeuw is geen reden tot annuleren. 

11. Indien Karsten&Konings Events 24 uur voor aanvang van het evenement afgelast door 
onvoorziene omstandigheden of door overmacht ontvangt de deelnemer een 25% restitutie 
van het factuurbedrag. 

12. Indien Karsten&Konings Events het evenement door onvoorziene omstandigheden of door 
overmacht moet annuleren, dan zal voor het evenement een nieuwe datum worden 
aangewezen. Deelname zal dan worden doorgezet. Mocht de deelnemer dit willen annuleren, 
ontvangt de deelnemer een 25% restitutie van het factuurbedrag. 

13. Indien Karsten&Konings Events het evenement door welke omstandigheid dan ook 
vroegtijdig moet afgelasten, uitgestel of ingekort worden, kan de organisatie hier in geen geval 
aansprakelijk voor worden gesteld en is volledige restitutie van het deelnamegeld niet mogelijk. 

14. De organisatie zal bij voortijdige annulering zo goed als het kan alle deelnemers op de 
hoogte te brengen. Mocht het om wat voor reden niet gelukt zijn een deelnemer te benaderen 
zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. De deelnemer dient zelf onze Facebook pagina en website 
van Karsten&Konings Events in de gaten te houden. Hierin vermelden we altijd het laatste 
nieuws. 

BETALING: 
15. Betaling van de factuur is alleen mogelijk via de bank o.v.v. factuurnummer. 

16. Indien de factuurbetaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn komt je 
deelname te vervallen. Hier gelden wel de annuleringskosten voor. Zie kopje Annuleren. 
Karsten&Konings Events zal u daarvoor informeren via e-mail. 

17. Ook voor een tweede kraam betaalt de deelnemer het volledige tarief, tenzij anders is 
afgesproken en bevestigd via e-mail door Karsten&Konings Events. 
  
 18. Door middel van betaling van de factuur aan Karsten&Konings Events gaat de deelnemer 
automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. En stemt hij in dat er toestemming is 
gegevens aan het privacybeleid. 



AANVANG VOOR HET EVENEMENT: 
19. Voor aanvang ontvangt u van Karsten&Konings Events de op-en afbouwinstructies. Hier 
dient u zich aan te houden. 

20. Deelnemers van het evenement kunnen laden en lossen tijdens de gecommuniceerde op-
en afbouwtijden. Je hebt maximaal een half uur de tijd voor het lossen. 

21. Het is doorgaans niet mogelijk uw auto en/of aanhanger achter de kraam te parkeren. Uw 
auto dient uiterlijk uiterlijk een half uur voor aanvang van het evenement van het 
evenemententerrein weg te zijn. Uitzondering hierop moeten vooraf worden aangegeven 
waarbij toestemming is verleend bij Karsten&Konings Events. 

TIJDENS HET INRICHTEN VAN UW MARKTKRAAM/PLAATS 
22. Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en 
ervoor te zorgen dat de laad/lostijd zo kort mogelijk zijn. 

23. De organisatie heeft het nadrukkelijke verzoek om tijdens opbouw/inrichten/deelname een 
vrije doorgang te realiseren van minimaal 3,5 meter t.b.v. de hulpdiensten. 

24. Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, objecten en (groen) 
voorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers ed. is niet toegestaan, wel gebruik van touw 
etc. 

25. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de kraam bij eventuele slechte 
weersomstandigheden. 

26. Bij het gebruik van een eigen (party) tent, is enkel de kleur wit vereist, tenzij in overleg met 
Karsten&Konings Events. De standhouder is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in 
gebruik nemen van een eigen (party) tent. Het is niet toegestaan om partytenten zodanig neer 
te zetten dat andere deelnemers en of bezoekers daardoor gehinderd worden. 

27. U dient op het evenement de producten te verkopen welke u bij uw inschrijving heeft 
vermeld. Indien u andere producten wilt verkopen, dient u dit van te voren met 
Karsten&Konings Events te overleggen. Karsten&Konings Events heeft het recht de verkoop van 
andere producten (die niet op uw inschrijving zijn vermeld of apart zijn aangegeven) niet toe te 
staan. 

28. De aankleding van uw kraam/plek dient representatief en zoveel mogelijk netjes uitgestald 
te zijn. Geen dozen of producten in plastic in het zicht van de bezoekers. Kraam dient afgerokt 
te zijn. Kleuren toegestaan zijn, wit, grijs, zwart. Bij andere kleur dient dit eerst met de 
organisatie besproken en afgesproken te zijn. 
 
29. U dient de kraam/grondplaats te bezetten totdat het evenement is afgelopen volgens de 
aangegeven tijd op uw toewijzing. U mag het evenement, zonder overleg, niet eerder verlaten. 
 
30. U dient zelf te zorgen voor aankleding van uw plek, conform afspraak uitstraling van het 
evenement, om de sfeer en verkoop te stimuleren. 



 
31. De kraam dient altijd bemand te zijn. 

GEBRUIK VAN DE KRAAM: 
32. U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van het evenement (zie tijdstip op uw toewijzing) 
aanwezig te zijn op uw plaats, indien u na deze tijd niet aanwezig bent op uw plaats, kunt u 
mogelijk geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het bedrag blijft u verschuldigd en 
wordt niet teruggestort of verrekend met een volgend evenement. 

33. Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan 
andere partijen. 

34. Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen stand. Er mag geruild worden maar 
dit dient in onderlinge overeenstemming met overige deelnemers te geschieden. 

35. De kraam mag niet verplaatst worden zonder toestemming van de organisatie. 

TIJDENS EN NA HET EVENEMENT: 
36. Indien een deelnemer zodanig hinder en overlast veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren 
dat een goede uitvoering van het evenement van Karsten&Konings Events wordt bemoeilijkt, 
kan deze door de organisatie van (voortzetting van) het evenement worden uitgesloten zonder 
restitutie van reeds betaalde gelden. 

37. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemers voortvloeiende kosten komen voor rekening 
van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden 
toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de 
deelnemer te verhalen op de deelnemer. 

38. Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van het evenement van 
Karsten&Konings Events de kraam te ontruimen/af te bouwen. 

39. Elk fotomateriaal of videobeeld, gemaakt door de organisatie (op de dag van het 
evenement), kan gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 

VOOR HET GEBRUIK VAN BAK-EN BRAADAPPARATUUR, GELDEN DE VOLGENDE 
VOORSCHRIFTEN: 
 40. In geval van bakken en braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar 
blustoestel welke volgens de wet is goedgekeurd. Het blustoestel moet op een direct 
bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. 

41. Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte 
levensmiddelen met de handen aan te raken, dient er een voorziening aanwezig te zijn om de 
handen goed te wassen. Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met een 
kraantje, zeep en papieren handdoekjes. 

42. Gebruik van LPG anders dan t.b.v. voortstuwing van een motorvoertuig is ten strengste 
verboden. 



43. Deelnemers van het evenement zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de 
overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, Kamer 
van Koophandel, CRK, etc. en in het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt 
aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen 
(uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling 
van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank-en Horecawet in acht worden 
genomen. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet 
mogelijk. Mocht het blijken dat na inspectie tijdens het evenement men wel de wet overtreed 
om welke manier dan ook dan zijn alle boetes/kosten voor de deelnemer zelf. Karsten&Konings 
Events is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. De voortvloeiende boete zal doorbelast 
worden aan de deelnemer. Als standhouder bent u verplicht op de hoogte te zijn van de 
wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en 
drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl), telefoon: 0800-0488. 

44. Alle bewijslast en vertonen van certificaten welke relevant zijn voor een bepaald product c.q. 
afdracht van door de overheid opgelegde heffingen licht aan de zijde van de deelnemer. Hier 
om kan door de organisatie of inspectie gevraagd worden. 

45. Verkoop van gesloten verpakkingen/flessen met alcoholische dranken voor gebruik elders is 
verboden. Sancties voortkomend uit overtredingen en/of uitvoeren van handhaving zullen 
volledig ten laste van de deelnemer komen. 

46. Het is in geen enkele vorm toegestaan om alcohol te verkopen ‘voor elders gebruik’ op het 
evenement van Karsten&Konings Events. Dit is wettelijk bepaald in artikel 18 van de Drank- en 
Horecawet. Mocht een deelnemer zich hier niet aan houden is Karsten&Konings Events 
genoodzaakt de boete die hieraan vast zit te verhalen op de deelnemer. 

47. Alcohol schenken is niet toegestaan bij een evenement van Karsten&Konings Events, 
behalve door de organisatie aangewezen vergunninghouder. Hiervoor heeft de organisatie 
bewijs van sociale hygiëne en vergunning van de deelnemer nodig. 

 48. Indien je alcohol schenkt, welke vooraf is afgesproken met Karsten&Konings Events, dient 
een van aanwezige kraamhouders/deelnemer minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit te zijn van 
het diploma sociale hygiëne. 

49. De organisatie kan, voor eigen administratie, vragen naar een kopie van je diploma sociale 
hygiëne. 

50. Het verkopen van alcoholpercentage 15% of meer aan personen jonger dan 18 jaar, is ten 
strengste verboden. 

51. De apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van ten minste 2 meter van 
bebouwing, beplanting en andere objecten. 

52. De apparatuur wordt net opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols 
en dergelijke. Mits dit wel gedaan wordt, is eventueel aangebrachte schade etc. voor rekening 
van de deelnemer. 



STROOM: 
Karsten&Konings Events levert alleen stroom wanneer dit mogelijk is en verschilt per 
evenement. Indien aanwezig gelden de volgende voorwaarden: 

53. Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde stroom 
(aangegeven in watt) en betaling ervan. 

54. Indien de deelnemer zelf zorgdraagt voor de stroomvoorziening, aggregaat c.q. gasfles, 
dient de organisatie dit van te voren te weten i.v.m. aanvraag van de vergunning. Is dit niet 
doorgegeven dan kan er geen gebruik worden gemaakt van deze stroomvoorziening. 

55. Open vuur is verboden op de evenementen van Karsten&Konings Events, tenzij dit anders is 
vermeld. 

56. De deelnemer die stroom nodig heeft zelf zorg moeten dragen voor een haspel en 
geschikte stekkers. 

57. De organisatie zal zorgdragen voor het aansluiten op de stroomvoorziening. 

58. Indien je een marktplaats met stroom is toegewezen, ben je zelf verantwoordelijk voor een 
50 meter geschikte haspel of verlengsnoer en stekker met randaarde en een waterdichte 
connector behuizing. Kerndikte moet minimaal 3x1,5 mm zijn. 

59. Het gebruik van aggregaten/gasfles is toegestaan maar in overleg met de organisatie. Deze 
moet minimaal 5 meter afstand bedragen tussen de wagen en de aggregaat. De aggregaat en/
of gasfles moet voldoen aan de wettelijke eisen en aan de voorwaarden die het gebied stelt 
waar het evenement wordt georganiseerd. 
   
 60. Muziek vanuit je eigen kraam/voertuig e.d. is niet toegestaan, tenzij vooraf anders 
afgesproken met de organisatie. 

61. Blijkt dat u meer stroom heeft verbruikt tijdens een evenement van Karsten&Konings Events, 
anders dan vooraf opgegeven dan kan de organisatie dit naderhand in rekening brengen 
middels een factuur. 

NA AFLOOP VAN HET EVENEMENT: 
62. Na afloop van het evenement van Karsten&Konings Events kunnen deelnemers het terrein 
per auto bereiken om te laden. 

63. De kramen en directe omgeving dienen netje en schoon te worden opgeleverd. 

64. U dient zelf uw afval (ook lege flessen en karton) mee te nemen, wanneer wij nog afval van u 
vinden dan worden alsnog de opruimkosten in rekening gebracht van maximaal €50,- 

65. Het is dus ook niet toegestaan om afval te deponeren in de organisatie afvalbakken, deze 
zijn uitsluitend bestemd voor het afval van de bezoekers. 

66. Uiterlijk een uur an afloop van het evenement dient u kraam leeg te zijn. 



OVERIGEN: 
67. Deelnemers: moeten handelingsbekwame natuurlijke personen zijn vanaf 18 jaar en ouder. 
Beschikken over een vaste woon-en verblijfplaats, zich kunnen legitimeren door geldig 
Nederlands paspoort of een geldige gemeentelijke identiteitskaart, of een geldig 
vreemdelingendocument, afgegeven door de Immigratie-en Naturalisatiedienst, waaruit een 
geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat met zelfstandig mag werken, 
dit geldt ook voor EU ingezetenen. 

68. De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van het evenement van 
Karsten&Konings Events. 

69. De organisatie draagt geen zorg voor eventuele lunch en/of drinken voor deelnemers. De 
deelnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen. 

70. De organisatie behoudt zicht het recht voor om per evenement de locatie, toewijzing 
plekken binnen het terrein, op elk nuttig moment, te wijzigen. 

71. De organisatie behoudt zich het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van 
redenen. 

72. De organisatie spant zich in overigen verzoeken van deelnemers in te willigen maar kan niet 
ten alle tijden instaan voor de realisatie daarvan. 
    
 73. Karsten&Konings Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als 
gevolg van het niet doorgaan van het evenement. 

74. Karsten&Konings Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door 
slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van het publiek. 

75. Karsten&Konings Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade 
in welke vorm dan ook. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan het evenement dat door 
Karsten&Konings Events is neergezet. 

76. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer. 
77. De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen. 

78. De organisatie levert marktkramen voor buiten en binnen, zoals aangegeven op het 
inschrijfformulier. 

79. De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De 
deelnemer zelf is verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar. 
80. De organisatie streeft naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. 

81. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

82. 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. 



83. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van 
vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of 
welke overmacht situatie ook. 

84. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijke voor wettelijke overtredingen,welke niet 
genoemd zijn in deze algemene voorwaarden, en zal hiervoor juridisch aansprakelijk worden 
gesteld bij een overtreding hiervan. 

85. De organisatie is niet aansprakelijk voor handelen en invloeden van niet directe bij de 
uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan 
organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende 
normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend. 

86. Alle informatie is met zorg samengesteld, maar voor de (on) juistheid erin kan door de 
organisatie geen aansprakelijkheid worden aanvaard. 

87. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie. 

 Aldus opgesteld door de organisatie, Karsten&Konings Events. 


