
 
 
 
 
 
 

Laag Hollandse Makersmarkt 
Algemene voorwaarden 

 
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan ‘Laag Hollandse Makersmarkt’. 
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de 
organisatie. 
 
Locatie en datum 

• ‘Laag Hollandse Makersmarkt’ wordt georganiseerd op de Kaasmarkt in Purmerend. 

• ‘Laag Hollandse Makersmarkt’ vindt plaats op de volgende data: 
 
- Zaterdag 29 april 2023 
- Zaterdag 1 juli 2023 
- Zaterdag 23 september 2023 
- Zaterdag 16 december 2023 

De markt is op deze dagen voor bezoekers toegankelijk van 10:00-17:00 uur. 
  

Deelname 

• Deelname aan ‘Laag Hollandse Makersmarkt’ geschiedt op basis van aanmelding en selectie. 
De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers per editie te selecteren passend aan 
het thema (voorjaar, zomer, herfst en winter) en deelnemersvoorwaarden zoals nader 
omschreven in deze algemene voorwaarden. 

• Specifieke wensen kunnen vooraf per email worden aangegeven. De organisatie doet haar 
uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende 
wens wordt ingewilligd.  

 
Deelnemersvoorwaarden 

• Deelnemer verkoopt huis/zelfgemaakte of ambachtelijk (geproduceerde/geteelde) 
producten. 

• Deelnemer verkoopt producten in relatie tot/afkomstig uit de regio Laag Holland. 
 

  



Op- en afbouw 

• Opbouwen kan van 8:00 tot 9.30 uur. 

• Afbouwen kan van 17:00 tot 18:00 uur.  

• Bij aankomst op het terrein wordt u door de organisatie naar uw stand gewezen.  

• Het is mogelijk om met de auto de evenementenlocatie te bereiken voor laden en lossen 
tijdens op- en afbouw, daarna dient de auto de evenementenlocatie te verlaten. 
Geef bij de organisatie aan als u hier gebruik van wil maken.   

 
 
Parkeren 
Er zijn verschillende opties met betrekking tot parkeren*.  
 

• Kanaalstraat (3 minuten lopen) – Betaald parkeren tot 21.00 uur – €2,50 per uur of €7,50 
voor dagkaart. 

• Slotplein (3 minuten lopen) – Betaald parkeren tot 21.00 uur – €2,50 per uur.  

• Wherekant (8 minuten lopen) – Betaald parkeren tot 21.00 uur – €2 voor dagkaart.  

• Kooimanpark (9 minuten lopen) – Betaald parkeren tot 21.00 uur – €2 voor dagkaart. 
 
*De parkeerkosten zijn voor eigen rekening en kunnen in geen geval worden verhaalt op de 

organisator. 

Standplaats en producten 

• De afmeting van de houten kraam is 2.40 x 1.25 meter (werkblad 2.10 x 1.25 meter) en is 
voorzien van een afdak. De winterkraam (alleen voor de wintereditie in december) is 
voorzien van sfeerverlichting.  

• De organisatie draagt zorg voor het creëren van een gezellige, ambachtelijke setting op de 
markt. De organisatie verzoekt deelnemers hetzelfde te doen voor de inrichting van de 
kraam.  

• Afwijkende zelf meegebrachte stands/displays dienen vooraf overlegd te worden met de 
organisatie.  

• De organisatie bepaalt de indeling van de markt. Deelnemers dienen zich te houden aan de 
toegewezen kraam.  

• De stand of kraam mag niet worden verplaatst zonder toestemming van de organisatie.  

• Het is niet toegestaan de kraam verder uit te breiden (bijv. met statafels, banners, etc.) 
zonder toestemming van de organisatie.  

• Het product of de dienst waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan hetgeen de 
deelnemer op ‘Laag Hollandse Makersmarkt’ aanbiedt.  

• Het afspelen van muziek is niet toegestaan in de kraam, tenzij anders overlegd met de 
organisatie.  

• Het verkopen en schenken van alcoholische dranken is alleen na overleg en inschrijving op de 
desbetreffende evenementenvergunning mogelijk. Hiervoor dient de verkoper/schenker 
minimaal 21 jaar te zijn en diploma Sociale Hygiëne te kunnen overleggen aan de organisator 
en handhaving.  

• De organisatie behoudt zich het recht om kosten in rekening te brengen wanneer 
deelnemers zich, na inschrijving, alsnog afmelden voor het evenement. Bij afmelding tot 1 
week voor het evenement betreffen de deelnamekosten (€25) én 50% van de huurkosten 
(€100) van de kraam.  

• De organisatie behoudt zich het recht om kosten in rekening te brengen wanneer 
deelnemers zich afmelden binnen 1 week voorafgaand of op de dag van het evenement niet 
komen opdagen. Dit betreft de deelnamekosten (€25) én de huurkosten (€100) van de 
kraam.  

https://purmerend.nl/parkeren-en-verkeer/parkeren/betaald-parkeren


Elektriciteit 

• Elektriciteit moet van te voren – via het deelnameformulier – aangevraagd worden bij de 
organisatie. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een haspel van 25 meter die toereikend 
is aan het stroomverbruik. Daarnaast is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het 
meenemen van geschikte verloopstekkers (Blauwe CEE-form aansluitstekkers geschikt voor 
230 VAC, maximaal 16A).  

• Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het 
evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of 
andere kosten.  

 
Afval 

• Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en meenemen van afval afkomstig van 
zijn/haar stand.  

• Het is, vanuit Gemeente Purmerend, niet toegestaan om gebruik te maken van wegwerp 
plastic (bekers, bordjes, etc.) op de markt. Biologisch afbreekbaar of recyclebaar plastic is wel 
toegestaan.  
 

Algemene (gedrags)regels 

• Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen of objecten op het terrein. Gebruik 
van spijkers en dergelijke is niet toegestaan.  

• De kramen dienen schoon en vrij van plakband, touw en andere aangebrachte zaken te 
worden opgeleverd aan het einde van de markt.  

• De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade, veroorzaakt door de deelnemer, 
te verhalen op de deelnemer.  

• Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor 
rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem 
kunnen worden toegerekend. 

 
Promotie 

• Het wordt op prijs gesteld als deelnemers hun eigen communicatiekanalen gebruiken – 
website, Facebook, Instagram, Twitter, nieuwsbrief, etc. – om hun klanten of achterban op 
de hoogte te brengen van de beurs. De organisatie verzorgt voor alle deelnemers een toolkit 
met logo’s, sfeerbeelden, etc. 

 
Overige 

• De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. 
Deelnemers nemen op eigen risico deel aan ‘Laag Hollandse Makersmarkt’.  

• De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte 
weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand. 

• De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. Deelnemers 
zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.  

• De organisatie streeft naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod, maar kan niet garanderen dat 
er geen andere deelnemer met vergelijkbaar aanbod staat. De deelnemers zijn te allen tijden 
zelf verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn/haar aanbod.  

• 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. 

• De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van 
vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte 
of andere overmacht situaties.  

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



Communicatie 
Deelnemers communiceren met de organisatie via het centrale e-mailadres: info@laagholland.com 
of rechtstreeks met één van de leden van de organisatie.  
 

Shirley Benoit Coördinator s.benoit@laagholland.com 06-82378720 

Eefje Heijmans-
Wassenaar 

Projectmedewerker e.wassenaar@laagholland.com 06-36163551 

Renée Koopman Projectmedewerker r.koopman@laagholland.com 06-10379440 
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