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ALGEMENE VOORWAARDEN  

Midden-Groningen Markt | Eurohal Zuidbroek 

1. U kunt op de georganiseerde dag vanaf 07.30 uur terecht om op te bouwen. 

2. De toegangsdeuren voor de standhouders sluiten om 09.00 uur. U dient voor die tijd uw auto 

en/of aanhanger uit de hal te hebben verwijderd. Alleen in overleg en met toestemming van 

de organisatie kan besloten worden om de aanhanger tel laten staan. Om 

brandveiligheidsredenen is het niet toegestaan om voertuigen met 

ontbrandingssystemen/motoren tijdens de openingstijden in de hal te laten staan. 

3. De toegangstijden voor de bezoekers van de Midden-Groningen Markt zijn tussen 10.00-

16.30 of 15.30 uur. 

Het staat de organisatie vrij om de tijden in geval van uitzonderlijke omstandigheden zonder 

overleg met de standhouders te wijzigen. 

4. U krijgt door de organisatie een grondplaats en/of kraam toegewezen. Hierbij wordt er 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen van de standhouders. Bij 

verschil van mening heeft de organisatie de laatste en definitieve beslissing. 

5. De organisatie van de Midden-Groningen Markt kan aan het einde van de georganiseerde 

dag aan de standhouders de toestemming geven om de goederen te laten staan tot de 

eerstvolgende Midden-Groningen Markt. Gelijk als op de dag van de Midden-Groningen 

Markt zelf geschiedt dit geheel voor eigen risico. De organisatie van de Midden-Groningen 

Markt is hier verantwoordelijke en/of aansprakelijk voor schade of vermissing van de 

eigendommen van de standhouders in welke omstandigheid dan ook. 

6. De eigendommen van de standhouders dienen op verzoek vaan de organisatie te allen tijde 

te worden verwijderd. 

7. Tijdens de openingstijden van de Midden-Groningen Markt dienen de standhouders 

aanwezig te zijn bij hun goederen. Indien men niet aanwezig is, worden de goederen door de 

medewerkers van de organisatie verwijderd en 1 week opgeslagen om u in de gelegenheid te 

stellen uw goederen alsnog te komen halen. Na deze periode zullen de goederen door de 

organisatie worden vernietigd. De kosten van het opruimen, opslaan en het eventuele 

vernietiging zullen worden verhaald op de standhouder. 

8. Het is de standhouder alleen toegestaan om de aangewezen blauwe stoelen te gebruiken. 

Per deelnemer worden er 2 stoelen ter beschikking gesteld. 

9. Stroompunten zijn aanwezig. U dient zelf een haspel mee te nemen. Stroom mag alleen 

gebruikt worden voor verlichting en het demonstreren van de aangeboden elektrische 

apparaten. Het gebruik van stroom voor verwarming en huishoudelijke apparatuur te 

behoeven van eigen gebruik tijdens de openingstijden is ten strengste verboden. 

10. Aansluiting water/stroom voor eigen rekening en op aanvraag.  

Krachtstroomaansluitingen op aanvraag.  

11. Vlooienmarkt, uitsluitend verkoop van gebruikte spullen, geen verkoop van, faillissements- 

en/of restpartijen. 

12. Het is niet toegestaan folders te verspreiden of reclame-uitingen te doen op de 

evenementen van de Midden-Groningen Markt zonder nadrukkelijke toestemming.  
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13. Waar deze voorwaarden niet in voorzien is de uitspraak van de directie bindend. 

14. Roken is in het gehele pand ten strengste verboden. Enige vorm van overtreding leidt ot 

directe ontzegging van de Midden-Groningen Markt. 

15. Het is niet toegestaan om eerder dan 15.30 of 16.30 uur op te ruimen. 

16. U dient uw eigen afval op te ruimen en mee te nemen. Indien dit niet wordt nageleefd, 

wordt het afval voor uw eigen rekening verwijderd. 

17. Bij inschrijving dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van de handelswaar. 

Indien wij constateren dat u hiervan afwijkt, zullen wij u verzoeken zich te houden aan de 

gemaakte afspraken. Niet nakomen kan leiden tot een verwijdering van de Midden-

Groningen Markt. 


