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ALGEMENE VOORWAARDEN
De aanmeldprocedure:
• Inschrijven kan vanaf 1 november 2019
• Uw complete aanmelding dient vergezeld te gaan van een duidelijk omschrijving van uw werk en uw
website. Tijdens selectieprocedures bezoeken wij deze websites en bekijken we aldaar de getoonde
foto’s van uw werken. Deze foto’s dienen een feitelijke representatie te zijn van het soort werk
waarmee u verschijnt op de markt.
• Wij nodigen u uit om het aanmeldformulier vóór 30 juni 2020 te in te vullen (uitsluitend via het
aanmeldformulier via onze website).
• Incomplete formulieren en/of te laat ingestuurde formulieren worden niet verwerkt en leiden tot
uitsluiting van aanmelding.
Selectiecriteria:
• Een selectiecommissie met bekwame personen uit de kunstwereld zal aan de hand van inzendingen
beoordelen op professionaliteit, kwaliteit en diversiteit.
• De commissie draagt zorg voor diversiteit c.q. variatie bij de inrichting van de kunstmarkt.
• Om voor deelname in aanmerking te komen moeten de aangeboden kunstzinnige producten door
exposant zelf zijn vervaardigd. Het is dus niet toegestaan door derden vervaardigde kunst te koop
aan te bieden. De kraam dient bemand te worden door de maker van de aangeboden kunst.
• De artikelen moeten aangeduid kunnen worden als unica, dan wel als kleine ambachtelijke
vervaardigde series. Dus geen artikelen die duidelijk kenmerken vertonen van massaproductie en
geen “kopieerwerk” van kunstwerken van derden.
• Kaarten van eigen werk mogen worden aangeboden, echter met dien verstande dat deze ter
ondersteuning dienen van de verkoop van origineel werk zoals hierboven bedoeld.
• Het demonstreren van uw discipline tijdens de kunstmarkt wordt zeer op prijs gesteld. We streven er
naar dat de kunstmarkt een interactief gebeuren is tussen kunstenaar en bezoeker.
• De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is geen selectiecriterium.
Resultaat van de procedure:
• U ontvangt op (ongeveer) 13 juli 2020 een bevestiging dat u bent geselecteerd of een bericht dat u
bent afgewezen.
• De uitkomst van de selectieprocedure is bindend.
• Indien u niet geselecteerd bent voor deelname wil dat natuurlijk niet zeggen dat uw werk van
onvoldoende niveau is.
• Uiterste betalingstermijn is 15 augustus 2020. Daarna worden de plaatsen vrijgegeven en aan
anderen toegewezen.
Deelnamekosten:
• De deelnamekosten voor 2020 bedragen: € 62,50 (inclusief 21% BTW).
• Hiervoor krijgt u: één kraam van 1 x 4 meter, met een bovenzeil. De volledige kraam staat bij
aankomst voor u klaar (er worden geen stoelen bij de kraam geleverd).
• U ontvangt gratis koffie of thee gedurende de gehele markt.
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•
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•

Doorverwijzing naar uw eigen website op de deelnemerslijst op onze website.
Promotie van de markt gebeurt door middel van flyers
artikelen in regionale dag- en weekkranten en vakbladen. Ook verzenden wij promotiemateriaal naar
galeries, buurtcentra, bibliotheken.
Meerkosten: extra vrije expositie ruimte naast de kraam van 4 meter € 20,00
Balk van 4 meter, voor de bevestiging van een achterwand, alleen indien bij aanmelding
aangevraagd, kosten per balk: € 2,50.
Elektriciteitsaansluiting (beperkt aantal locaties), alleen indien bij aanmelding aangevraagd,
220 volt. Kosten: € 3,50. Zelf zorgen voor verlengsnoer, etc.

Annuleren:
• Uw deelname ongedaan maken kan tot uiterlijk 7 juli 2020, bij afzegging later zullen de deelname
kosten niet meer worden teruggestort.
Afgelasten:
• Mocht kort voor of tijdens de kunstmarkt besloten worden om deze af te lasten om reden buiten
de invloedssfeer van de organisatie (situaties van overmacht zoals extreme weersomstandigheden,
schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk de Stichting Kunstmarkt De Bilt aansprakelijk te
stellen voor gemaakte directe of indirecte (zoals verminderde/geen verkoop) kosten.
Opbouwen en afbreken:
• Vanwege de bereikbaarheid van de kramen in het park en een goede doorstroming kunnen
kunstenaars met een even kraamnummer vanaf 09.00 uur hun kraam inrichten en kunstenaars met
een oneven kraamnummer vanaf 10.00 uur (het kraamnummer ontvangt u enkele weken voor de
kunstmarkt in uw mailbox. U dient deze uit te printen en goed zichtbaar achter de voorruit van uw
auto te plaatsen, zodat er een goede doorstroming in het park plaats kan vinden.
• Het park kan benaderd worden via het adres Kerklaan (tegenover nr. 37), De Bilt. In het park gelden
duidelijk rijrichtingen voor het opbouwen, afbreken en parkeren. Omkeren en tegen de rijrichting
inrijden is niet toegestaan.
• Het Van Boetzelaerpark is een kwestbaar park. We vragen iedere kunstenaar met de uiterste
voorzichtheid het park te betreden.
• In 2017 is het Van Boetzelaerpark - door de langdurige regenval - zeer kwestbaar gebleken. Met name
de randen langs de verharde paden werden door de bandensporen diepen modderpoelen. Met uw
auto buiten de gebaande paden (op het gras) rijden is daarom ten strengste verboden. Eventuele
schade en dientengevolge schadekosten aan het park worden verhaald op de kunstenaar.
• Tijdens het uitladen parkeert u uw auto gewoon op het pad. Auto’s dienen na uitladen zo snel door
te rijden en het park te verlaten. Aanwijzingen van de kunstmarkt-crew volgt u altijd op.
• Uiterlijk 12.00 uur moeten alle auto’s van het terrein verwijderd zijn. Uw auto kunt u meestal vlakbij
de uitgang van het park parkeren.Er staan bij de in-/uitgang van het park verkeersregelaars die u de
weg wijzen.
• De kramen dienen tot 18.00 uur ingericht te blijven. Vanaf 18.00 uur heeft u met uw auto toegang
tot het park voor het opruimen van uw kraam. Wederom zal toegang slechts mogelijk zijn vanaf
de Kerklaan. In het park is dezelfde procedure voor parkeren en doorstroming van toepassing als ’s
ochtends. Tot 19.30 uur heeft u de tijd voor het opruimen van uw kraam.
• De deelnemers dienen zelf te zorgen voor materiaal om het achterzeil vast te zetten.
• Het is nadrukkelijk NIET toegestaan haringen, spijkers of ander materiaal te gebruiken om het
achterzeil in de bodem van het Van Boetzelaerpark of in bomen te fixeren.
• We maken u er wel op attent dat bij wind de achterzeilen LOS moeten hangen zodat de kraam niet
door een windvlaag wordt omgewaaid.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade dan ook.

•

Afval dat tijdens de marktperiode bij uw standplaats ontstaat dient in de afvalkliko’s te worden
gedeponeerd.

Stroomvoorziening:
• In beperkte mate kan, wanneer dat wenselijk/noodzakelijk is en reeds op het aanmeldformulier is
aangegeven, voor een stroomaansluiting worden gezorgd. Kosten zijn: € 2,50.
• Wij vragen de kunstenaars deugdelijke apparatuur en bekabeling mee te nemen, die bij natte
weersomstandigheden geen kortsluiting of andere problemen opleveren.
• Aansluitsnoeren, extra verlengsnoeren e.d. dienen door de deelnemer/gebruiker zelf verzorgd te
worden.
• De aansluitingen worden in de loop van de zaterdagochtend beschikbaar gesteld door onze
vrijwilligers. Wellicht wordt er bij uw kraam een doorverbinding gemaakt met uw buren; wij vragen
hiervoor uw medewerking.
Afwezigheid:
• Kramen die om 12.00 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is
doorgegeven, worden door de commissie vergeven. Er is geen mogelijkheid tot restitutie.
Veiligheid:
• Voor de kunstmarkt staat veiligheid boven alles. Tijdens de kunstmarkt 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.
Aansprakelijkheid:
• De Kunstmarkt 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. De organisatie is niet aansprakelijk
voor schade welke kan zijn ontstaan voor, tijdens of na de kunstmarkt; dit betreft zowel schade
aan kunstwerken, als aan uzelf of uw voertuig. U dient de aanwijzingen van organisatie, politie
en brandweer op te volgen. Bij niet naleving van regels en/of aanwijzingen kan verwijdering of
uitsluiting van deelname aan kunstmarkt het gevolg zijn.
• Als deelnemer van de kunstmarkt De Bilt 2020 dient u zelf een WA verzekering te hebben afgesloten.
Data
30-06-20
07-07-20
13-07-20
18-07-20
15-08-20
28-08-20

Deadline aanmelden
Uiterste annuleringsdatum
Email geselecteerd/afgewezen
Factuur
Uiterste betaaldatum
Email kraamnummer & laatste info

Wij wensen iedereen een kunstzinnige en gezellige kunstmarkt toe!
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