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Algemene voorwaarden  

Seizoensmarkten Gemeente Veere 
 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. markt : de door Kroko’s Evenementen ingestelde seizoensmarkt; 

2. standplaats : de ruimte die voor de duur van de seizoensmarkt op het 
marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel; 

3. dag plaats : de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een 
vergunninghouder omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel 
ingenomen; 

4. stand werken : de activiteit waarbij vergunninghouder publiek om zich heen 
verzamelt, over het door hem te verkopen artikel een aansprekende uiteenzetting 
houdt en ten slotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop van dat 
artikel te bewegen; 

5. standwerker plaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt 
gesteld om te stand werken; 

6. vergunninghouder : degene aan wie door Kroko’s Evenementen vergunning is 
verleend voor het innemen van een standplaats; 

7. wachtlijst : de lijst van gegadigden voor het innemen van een vaste plaats; 

8. marktmeester : de vertegenwoordiger van Kroko’s Evenementen; 

9. branche-indeling : de indeling in artikelengroepen en het aantal vaste plaatsen 
per artikelengroep. 

Artikel 2  Dag, tijd, plaats van de seizoenmarkten 

1. 

a. Maandag Domburg [in de periode van 1 mei tot 1 oktober, op 20 
aaneengesloten weken* van 10.00 tot 19.00 uur] 

b. Dinsdag Zoutelande [in de periode van 1 mei tot 1 oktober, op 20 
aaneengesloten weken* van 10.00 tot 19.00 uur] 

c. Woensdag Vrouwenpolder [in de periode van 15 juni tot 15 september 
op 9  aaneengesloten weken van 10.00 tot 19.00 uur] 

d. Donderdag Oostkapelle [in de periode van 15 juni tot 15 september 
op 11 aaneengesloten weken* van 10.00 tot 19.00 uur] 

e. Vrijdag Westkapelle [in de periode van 15 juni tot 15 september op 9 
aaneengesloten weken van 10.00 tot 19.00 uur] 

* het aantal aaneengesloten weken kan per jaar verschillen. 
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2. Kroko’s Evenementen kan op grond van dringende redenen, in afwijking van het 
eerste lid, bepalen dat een markt tijdelijk zal worden gehouden op een andere dag, op 
een andere tijd, op een andere plaats, dan wel geheel wordt afgelast. 

Artikel 3 Afgelasting markt 

Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt 
gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er 
direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de 
nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade 
kan worden toegebracht aan derden, kan Kroko’s Evenementen besluiten: 

a. de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te 
treffen; 
b. de markt anders op te stellen c.q. in te richten; 
c. de markt niet te laten aanvangen, of; 
d. de markt onmiddellijk te beëindigen. 

 

Artikel 4 Inrichting van de markt en branche indeling 

1. De gemeente Veere bepaalt in samenspraak met Kroko’s Evenementen ten aanzien 
van de markt: 

a. het aantal standplaatsen; 

b. de afmetingen van de standplaatsen; 

c. de opstelling en indeling van de markt; 

d. welke standplaatsen worden toegewezen als vaste en als standwerker plaats 

e. welke gedeelten van het marktterrein bestemd zijn voor het verhandelen van 
bepaalde artikelen. 

2. De gemeente Veere kan in samenspraak met Kroko’s Evenementen voor de markt 
vaststellen: 

a. een lijst met branche indeling en de daaronder vallende artikelengroepen; 

b. een maximum aantal standplaatsen per branche. 

 

Artikel 5 Voorschriften en beperkingen 

1. Kroko’s Evenementen kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens 
deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen 
die in verband met de vergunning of ontheffing zijn vereist. 

2. Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend 
is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen. 

 

Paragraaf 2 Vergunningen 

Artikel 6 Standplaatsvergunning 

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van 
Kroko’s Evenementen. 
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Artikel 7 Vereisten 

1. Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een 
handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die 
een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij Kroko’s Evenementen en die 
daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke 
verplichtingen van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie. 

2. De aanvrager van een vergunning voor een standplaats dient zich eveneens te 
legitimeren door middel van een paspoort of Europees identiteitsbewijs. 

3. een omschrijving met foto dient te worden verstrekt, van de verkoopinrichting die de 
aanvrager wil gebruiken, voorzien van een keuringsrapport ten bewijze dat de jaarlijkse 
keuring heeft plaats gevonden. 

Artikel 8. Gebruik standplaats 

1. De vergunninghouder maakt gebruik van de kraam die door de aangewezen 
kramenverhuurder van Kroko’s Evenementen kan worden gehuurd. 

2. Op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek kan Kroko’s Evenementen een 
vergunninghouder van een standplaats ontheffing van het bepaalde in het eerste lid 
worden verleend om met eigen materiaal de standplaats in te nemen. 
 
3. Het in het vorige lid vermelde verzoek omvat in ieder geval de volgende gegevens: 

a.  een opgave van de lengte, hoogte en breedte van het eigen materiaal; 
b.  een gedetailleerde tekening of foto’s van het eigen materiaal; 
c.  indien het eigen materiaal wordt of is voorzien van installaties waarin 
gekookt, gebakken, gebraden en/of gefrituurd of waarmee verwarmd kan 
worden, moet een bewijs van veiligheid van het te gebruiken eigen 
materiaal, evenals de te gebruiken apparatuur, worden overlegd. 

Het in het derde lid, sub c genoemde bewijs wordt jaarlijks opnieuw overlegd, waarbij de 
laatste keuring van het materiaal niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden. 
 
4. De toestemming wordt in ieder geval geweigerd, indien het eigen materiaal de door 
Kroko’s Evenementen vastgestelde maximumafmeting van de standplaats overschrijdt, 
dan wel technisch niet inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt, zoals 
aangegeven op het in artikel 4 van dit reglement genoemde standplaatsenplan. Aan een 
ontheffing kan het college nadere voorschriften ten aanzien van het te gebruiken 
materiaal en het aanzien verbinden. 
 
Artikel 9 Inhoud standplaatsvergunning 

1. Een standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval: 

a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de 
woonplaats van de vergunninghouder; 

b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding 
van het nummer en de afmetingen daarvan; 

c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen 
van de standplaats mag gebruiken; 

d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche 
waartoe de vergunninghouder behoort; 

e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is 
verleend; 
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f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn 
afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert; 

g. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt; 

h. welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;  

i. en welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan. 

j. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht. 

 

Artikel 10 Inschrijving op de wachtlijst 

1. Kroko’s Evenementen schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien 
hij voldoet aan de in artikel 7 gestelde vereisten, maar aan hem geen standplaats kan 
worden toegewezen. 

2. Kroko’s Evenementen verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving. 

3. De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene 
jaarlijks voor 1 januari schriftelijk wordt verlengd. 

 

Artikel 11 Doorhalen van inschrijving op wachtlijst 

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald: 

a. indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd; 

b. op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene; 

c. bij overlijden van de ingeschrevene; 

d. wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een standplaats is verleend, 
tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt; 

e. indien niet meer aan de vereisten van artikel 8 wordt voldaan. 

 

Artikel 12 Volgorde toewijzing standplaatsen 

Indien voor de toewijzing van een beschikbare standplaats meer aanvragers in 
aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan: 

a. de vergunninghouder van een standplaats die aan Kroko’s Evenementen schriftelijk de 
wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van 
plaatsing op de anciënniteitlijst; 

b. degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op 
deze lijst; 

c. degene die op de wachtlijst is ingeschreven, kan geen vaste plaats krijgen zolang het 
recht van zijn ouder op een vaste plaats bestaat; 

d. Kroko’s Evenementen kan ontheffing verlenen van het bepaalde onder c. 
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Artikel 13 Overschrijving standplaatsvergunning 

1. In geval van overlijden of onder curatele stelling, het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 50% 
van de vergunninghouder of bij beëindiging van de onderneming kan de 
standplaatsvergunning worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de 
geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam 
samenwoonde. 

2. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, 
kan een kind van de vergunninghouder de vergunning voor een standplaats krijgen 
indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de 
vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende een zelfde periode als mede-eigenaar in 
dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst. 

3. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het 
overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is 
vastgesteld. 

4. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van lid 1 of lid 2, kan 
een medewerker van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats 
krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de 
vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende een zelfde periode als mede-eigenaar in 
dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst. 

5. Kroko’s Evenementen is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het 
bepaalde in dit artikel. 

 

Artikel 14 Intrekking vaste standplaatsvergunning 

1. Kroko’s Evenementen trekt een standplaatsvergunning in: 

a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder; 

b. bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 13 de vergunning 
wordt overgeschreven. 

2. Kroko’s Evenementen kan een standplaatsvergunning intrekken: 

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; 

b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 7 genoemde vereisten. 

3. Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 13 is overgeschreven, reeds 
vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt 
laatstgenoemde vergunning ingetrokken. 

 

Artikel 15 Toewijzing dag plaats 

1. Toewijzing van een dag plaats geschiedt door afgifte van een vergunning door Kroko’s 
Evenementen op het moment dat de standplaats niet wordt ingenomen. 

2. De dag plaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de 
gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf voor 8.30 uur aanmelden bij de 
marktmeester. 
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Artikel 16 Toewijzing standwerker plaats 

1. Kroko’s Evenementen wijst een standwerker plaats toe door middel van loting. 

2. Het is een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting 
voor een standwerker plaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen. 

3. Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de 
marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene 
die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting. 

4. Standwerkers dienen zich te houden aan het bepaalde in het Standwerker reglement 
2004 van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). 

 

Paragraaf 3 Bepalingen over het gebruik van de standplaats 

 

Artikel 17 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand 

1. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij 
mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. 

2. De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan door werknemer(s). 

3. De vergunninghouder en degene die hem bijstaat mogen zich niet schuldig maken aan 
wangedrag of bedrog. 

 

Artikel 18 Aantal keren innemen vaste standplaats 

De vergunninghouder van een standplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en 
tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in, dit met inachtneming van 
het bepaalde in de artikelen 19 en 20. 

 

Artikel 19 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden 

1. De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens ziekte, vakantie of 
bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit 
schriftelijk mee aan  Kroko’s Evenementen. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan 
hoe lang zijn afwezigheid duurt. 

2. De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. 
Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, 
gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan Kroko’s Evenementen. 

 

Artikel 20 Ontheffing 

In geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden kan Kroko’s Evenementen op 
aanvraag van de vergunninghouder van een standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen 
van de verplichting om ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien 
weken de standplaats op de markt in te nemen. 
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Artikel 21 Legitimatie en identiteit vergunninghouder 

1. Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op 
eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is. 

2. De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en 
eventuele bedrijfsnaam aan te geven. 

 

Artikel 22 Tijden innemen standplaats/aan- en afvoer goederen 

1. Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein tijdens de markttijden 
met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te 
voeren. 

2. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te 
blijven innemen. 

3. Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 8.30 uur heeft 
ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dag plaats 
aangemerkt. 

 

Artikel 23 Obstakels en welstand 

Het is verboden de doorgang en de wandelgangen op en langs het marktterrein op 
enigerlei wijze te verhinderen of te belemmeren. 

Artikel 24 Schoonhouden en opleveren standplaats 

1. De vergunninghouder dient: 
a. ervoor te zorgen dat zijn standplaats en de zich daarop bevindende 
verkoopinrichting steeds een goed verzorgd aanzien biedt; 
b. tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te 
zamelen en niet voor het publiek zichtbaar op te slaan; 
c. voordat hij het marktterrein verlaat, zijn standplaats en onmiddellijke 
omgeving daarvan, schoon op te leveren en zelf voor de afvoer van zijn 
marktafval zorg te dragen. 
 

2. Een vergunninghouder, die opdracht krijgt om aan de voorzijde van zijn kraam of 
verkoopgelegenheid afvalbakken te plaatsen, dient hieraan te voldoen en volle 
afvalbakken geregeld te legen. Dit afval hoort ook bij het bedrijfsafval van de 
vergunninghouder. 
 
3. Een vergunninghouder die handel drijft in producten en of artikelen waaruit zou 
kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, 
dient hiervoor maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen 
dienen ter goedkeuring van de toezichthouder markten, en zo nodig op zijn 
aanwijzingen, te geschieden. 
 

Artikel 25 Gebruik van geluidsapparatuur 

1. Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan na verleende 
schriftelijke toestemming. 
2. Overige standplaatshouders of bezoekers van de markt mogen van het gebruik van de 
geluidsapparatuur geen hinder ondervinden. 
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Artikel 26 Veiligheidsnormen elektriciteit 

1. De vergunninghouder is verplicht, voor zover hij gebruik maakt van elektrische 
energie, deze te betrekken vanuit de door het college beschikbaar gestelde middelen. 
2. De elektrische installatie die de vergunninghouder gebruikt moet voldoen aan de norm 
NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties). 
3. De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een 
aardlekschakelaar met een normale aanspreekstroom van 30 mA. 
4. Kabels die in de looppaden op de grond liggen, moeten afgedekt worden met 
afdekmatten, dit ter goedkeuring van de toezichthouder markten. 
 
Artikel 27 Veiligheidsnormen bakken en braden 

1. Het gebruik van kook-, bak- en braadinstallaties en van verwarmingsapparatuur is 
alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het college. 
2. Kook-, bak- en braadinstallaties en verwarmingsapparatuur dienen aangelegd te zijn 
overeenkomstig de norm NPR 2577 (installaties in mobiele werktuigen). 
3. De bak- en braadtoestellen moeten vast op de vloer of tafel staan opgesteld en tegen 
omvallen of omstoten worden beschermd. 
4. Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet tenminste 15 centimeter buiten de 
toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte 
slecht warmtegeleidend materiaal. De wanden en zeilen, in de nabijheid waarvan 
toestellen zijn geplaatst, moeten tot op een ½ meter van het toestel onbrandbaar zijn 
dan wel zijn voorzien van de warmte slecht geleidend materiaal. 
5. Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat 
of thermokoppel met een maximaal ingestelde waarde van 190º C. 
6. Indien in de kraam of verkoopwagen wordt gebakken, gekookt of verhit moet een 
goedgekeurd blustoestel met een inhoud van ten minste 6 kg poeder of 5 kg 
koolzuursneeuw of gelijkwaardige vulling aanwezig zijn. 
7. In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad-, kook-, of frituurtoestel moeten 
goed passende deksels of een blusdeken aanwezig zijn om het toestel in geval van brand 
te kunnen afdekken. 
 
Artikel 28 Veiligheidsnormen gasinstallatie 

1. Er mogen niet meer aanwezige losse gastank(s) en/of gasflessen aanwezig zijn dan de 
benodigde werkvoorraad per dag. Een losse gasfles/tank mag een waterinhoud hebben 
van ten hoogste 115 liter. 
2. De gasflessen moeten voldoende geventileerd en buiten bereik van onbevoegden 
staan opgesteld. Lege of niet in gebruik zijnde gasflessen moeten buiten de kraam of 
verkoopinrichting staan opgesteld. 
3. Een gasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in norm NPR 2577, (Mobiele 
verwarmingssystemen). 
4. Een verbindingsslang tussen drukhouder en verbruikstoestel dient voorzien te zijn van 
het GASTEC keurmerk en door middel van deugdelijke rvs slangklemmen te zijn 
bevestigd. Het gebruik van gasslangen ouder dan 2 jaar en een reduceerventiel 
(drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden. 
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Paragraaf 4 Straf- en slotbepalingen 

 

Artikel 29 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning 

Kroko’s Evenementen kan een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet 
voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende 
marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat: 

a. het bepaalde bij of krachtens deze algemene voorwaarden of de voorschriften van de 
vergunning overtreedt; 

b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of 

c. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet. 

 

Artikel 30 Uitsluiting dag plaats houder of standwerker 

Kroko’s Evenementen kan een vergunninghouder van een dag plaats of een standwerker 
plaats van de toewijzing van een dag plaats of standwerker plaats uitsluiten voor ten 
hoogste vier marktdagen indien deze: 

a. het bepaalde bij of krachtens deze algemene voorwaarden overtreedt; 

b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; 

c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerker plaats; 

d. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet. 

 

Artikel 31 Onmiddellijke verwijdering 

Kroko’s Evenementen kan een vergunninghouder onmiddellijk van de markt te 
verwijderen indien hij: 

a. het bepaalde bij of krachtens deze algemene voorwaarden of de voorschriften van de 
vergunning overtreedt; 

b. zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; 

c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerker plaats. 

 

Artikel 32 Overtredingen 

1. Artikel 24: tweemaal een waarschuwing gevolgd door een schorsing van ten hoogste 
twee marktdagen en een vergoeding voor de schoonmaakkosten of bij herhaling van de 
overtreding intrekken van de standplaatsvergunning. 

2. Artikel 26,27 en 28: tweemaal een waarschuwing gevolgd door een schorsing van ten 
hoogste twee marktdagen per overtreding; 

3. Voor verankering van de kramen moet men gebruik maken van de in de bestrating 
aanwezig zijnde stormankers. Het gebruik van eigen materiaal is niet toegestaan. 
Overtreding wordt bestraft met een boete waarvan de hoogte gelijk is aan de 
reparatiekosten van de betrokken bestrating. 
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Artikel 33 Toezichthouders 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze algemene 
voorwaarden zijn belast de marktmeester en de bij besluit van Kroko’s Evenementen 
aangewezen personen. 

Artikel 34 Teruggave van staangeld 

In geen enkel geval is het mogelijk om staangelden van het huidige jaar terug te 
ontvangen na: 

a. Verbreking van overeenkomst door vergunninghouder om welke reden dan ook 

b. Verbreking van overeenkomst of intrekking van vergunning door organisator  

Artikel 35 Aansprakelijkheid 

1. Kroko’s Evenementen is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm 
dan ook. Ook schade  toegebracht door weersomstandigheden is voor risico van de 
vergunninghouder zelf. 
 
2. Kroko’s Evenementen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als 
gevolg van het niet doorgaan van een seizoensmarkt. Restitutie van betaalde 
staangelden is niet mogelijk. 
  
3. Vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid 
zoals: WA (markt) verzekering, belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, 
namaakbestrijding, Kamer van Koophandel etc. De vergunninghouder (indien u eet- en 
drinkwaren verkoopt) is 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. Restitutie 
van betaalde staangelden bij het niet voldoen aan de wettelijke eisen is niet mogelijk. 
 
Artikel 36 Inwerkingtreding 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gelden 
vanaf op 1 januari 2023. 

 

 

 


