Algemene voorwaarden ARTWORKum
1.0 Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen
Stichting Beeldenstad Workum / ARTWORKum (hierna: ARTWORKum )
en een deelnemer aan de ARTWORKum.
Deze Algemene Voorwaarden hebben ook betrekking op alle handelingen die voor de uitvoering van deze
overeenkomst worden verricht. Onder deelnemer aan de ARTWORKum (hierna: 'de Deelnemer')
wordt voor deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze,
direct of indirect, een overeenkomst met de ARTWORKum sluit voor het bijwonen of ondersteunen van een
door de ARTWORKum te organiseren evenement. Hieronder wordt ook dat deel van de aan de ARTWORKum
grenzende openbare weg - waartoe de ARTWORKum op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is – begrepen.
Deelnemers met wie een overeenkomst is gesloten, zijn verplicht zelf op de ARTWORKum aanwezig te zijn. De
ARTWORKum zet zich in om deelname aan de ARTWORKum naar wens van de Deelnemer te laten verlopen,
ongestoord te laten plaatsvinden, eventuele overlast of ongemak voor de deelnemer tot een minimum te
beperken en om de veiligheid van de deelnemer en alle bezoekers zo veel mogelijk te waarborgen.

2.0 Tarieven
De tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Prijzen zijn geldend voor het programma
zoals omschreven op de bevestiging. De tarieven voor het evenement zijn per deelnemer. Het vervoer naar en
van het evenement is op eigen gelegenheid. We behouden het recht om personen die niet tijdig betalen te
weren. Bij betalingen, die niet binnen de gestelde termijn binnen zijn, geldt een toeslag van 2% over het gehele
factuurbedrag. De betalingstermijn is gesteld op drie weken na ontvangst van de factuur. Prijswijzigingen en
drukfouten voorbehouden.

3.0 Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot 1 juli voordat de ARTWORKum plaats vindt, wordt het inschrijfgeld minus € 7,50
gerestitueerd. Bij annulering hierna wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Annuleringen dienen
schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven.

4.0 Deelnemer
Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor van de organisatie een bevestiging voor
een standplaats heeft gekregen. Alleenrecht kan door ons niet worden gegeven. Wij zullen trachten zoveel
mogelijk rekening te houden met een goede plaats verdeling. De tentoongestelde werken dienen door de
deelnemende exposanten zelf te zijn vervaardigd. Het is niet toegestaan om andere zaken dan uw eigen
beeldende kunstwerken te exposeren. Artikelen die de kenmerken van massa productie dragen of artikelen die
niets met beeldende kunst van doen hebben zijn niet toegestaan. De werken dienen niet pornografisch,
discriminerend en/of racistisch te zijn. U ontvangt enkele weken voortijds een standnummer. De organisatie
deelt de stands in en let daarbij o.a. op diversiteit.
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4.1 Opbouw -en afbouw tijden
U heeft 1½ uur voor de start van ARTWORKum de tijd om op te bouwen. Mocht dit anders zijn, dan krijgt u
hierover apart bericht. De doorgaande route moet zoveel mogelijk vrij van auto’s blijven. Zorg dat uw lostijd zo
kort mogelijk is en houdt hierbij rekening met uw collega's.
Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de ARTWORKum de kramen te
ontruimen. Uiterlijk een uur na afloop van de ARTWORKum dient uw kraam leeg te zijn.
Het is bij de (meeste) kramen niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam
dient uw auto een ½ uur voor aanvang van de ARTWORKum van het terrein weg te zijn. U kunt parkeren in de
omgeving van het centrum.

4.2 Standplaatsen
Als deelnemer aan deze ARTWORKum krijgt u de beschikking over een kraam van 4 meter waarin u uw werk
kunt tentoonstellen en verkopen.
Voor het opbouwen neemt u uw toegewezen kraam/plaats in volgens de gegevens die u vooraf heeft
ontvangen. Het is niet toegestaan om plaatsen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere
deelnemers.
Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van de ARTWORKum of tot het van te
voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.
Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie.
Het is verstandig i.v.m. mogelijk winderig weer een plastic windscherm mee te brengen en klemmen om de
zeilen vast te zetten.
4.2 Stroomvoorziening
In de marktkramen is geen stroomvoorziening aanwezig.
5.0 Veiligheid
Voor de ARTWORKum staat veiligheid boven alles. Tijdens de ARTWORKum kunnen wijzigingen optreden indien
de veiligheidsfactoren dit vereisen. Van elke Deelnemer wordt verwacht zelf de nodige waakzaamheid en
veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen. Men dient voor en tijdens het evenement nuchter te
verschijnen/blijven. De uitvoerders behouden het recht bij enige twijfel (van alcohol- / drugsmisbruik)
deelnemers te weren.
Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden
opgevolgd.
Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.
6.0 Verzekering en aansprakelijkheid
Een passende persoonlijke WA- en ziekteverzekering is vereist en er wordt een aanvullende verzekering
aanbevolen. De ARTWORKum handelt als intermediair tussen consument en deelnemer en is daarom niet
aansprakelijk voor enigerlei calamiteiten (zoals ongevallen, schade of diefstal), indien die zich voordoen bij
uitvoering van het evenement en/of entertainment. Voor na rekeningen, die buiten het factuurbedrag vallen,
staat de ARTWORKum niet garant. Deze worden aan de veroorzakende Deelnemer doorgestuurd.
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. U neemt deel aan de
ARTWORKum op eigen risico.
6.1 Afgelasten
Mocht kort voor of tijdens de ARTWORKum besloten worden om deze af te lasten om redenen buiten de
invloedsfeer of schuld van de organisatie (situaties van overmacht zoals extreme weersomstandigheden,
schokkende gebeurtenissen of afgelastingen van hogerhand) dan is het niet mogelijk de ARTWORKum
aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte (zoals verminderde/ geen verkoop) kosten.
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Teksten, afbeeldingen, opnames, lay-out van de ARTWORKum zijn copyright van de ARTWORKum. Het
overnemen van tekst, foto’s of logo’s die voorkomen op de website, op posters of flyers kan uitsluitend
plaatsvinden na overleg en met schriftelijke toestemming van de ARTWORKum.
8.0 Klachten
In eerste instantie wordt een klacht gericht aan de persoon waardoor de klacht is ontstaan. Mocht dit geen
bevredigend resultaat opleveren dan kan de klacht gemeld worden bij het bestuur van de ARTWORKum.
9.0 Onvoorzien
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, is de uitspraak van de organisatie bindend.
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