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KUNSTMARKT ANDEL 
 

 
 

INSCHRIJFFORMULIER 

   

Ondergetekende  S.v.p. invullen. 

Contactpersoon   
Adres   
Postcode  Woonplaats 
Telefoon  Mobiel 
E-mailadres   
Website   
Kunstdiscipline   
  Wij verzoeken u foto’s van eigen recent werk mee te sturen met de aanmelding. De organisator heeft het recht 

deze(n)  en de naam van de deelnemer te plaatsen op de website van AFC/Aelse Dag ter promotie van de 
kunstmarkt. 

 
 VERKOOPINRICHTING S.v.p. invullen. 

o aangeboden kraam à 4 meter aantal ______ *doorhalen wat niet van toepassing is. 
o eigen kraam ______ meter (frontbreedte) 
o extra latten of planken aantal______ latten/planken* 
o elektriciteit/water nodig ______ Watt  

  Om de markt zo levendig mogelijk te maken verwachten we van u dat u tijdens de markt een aantal keren een 
demonstratie geeft in overleg met de organisator 

Demonstratie      ja/nee*  
workshop             ja/nee* 

  
Eventuele bijzonderheden hier vermelden. 

Omschrijving van de werken;    

 
 
 
 
 
Ruimte voor vragen en opmerkingen; 
 

 

   
   
   
   
Datum Handtekening  

   

  Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen 
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1. Om voor deelname in aanmerking te komen, moeten de tentoongestelde werken door de 

exposanten zelf zijn vervaardigd. De exposant dient op de Aelse Dag persoonlijk aanwezig te zijn. 
Het is niet toegestaan door derden vervaardigde kunstwerken te koop aan te bieden. De artikelen 
moeten kunnen worden aangeduid als unica, dan wel als kleine ambachtelijk vervaardigde series, 

dus geen artikelen die de kenmerken vertonen van een massaproduct.  
 
2. De kunstmarktcommissie behoudt zich het recht voor inschrijvingen, ongeacht volgorde van 

binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren teneinde de kwaliteit en de 
diversiteit van de kunstmarkt te waarborgen. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk. 

 
3. Andels Fanfare Corps, als organisator van de kunstmarkt op de Aelse Dag in Andel, aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door een deelnemer aan de kunstmarkt. De 
deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van hun werken.  

 De deelnemer vrijwaart Andels Fanfare Corps als organisator van de kunstmarkt op Aelse Dag of 
zijn rechtverkrijgenden tegen elke schade en aansprakelijkheid en doet afstand van zijn rechten 

voor zijn rechtverkrijgenden voortvloeiende uit de artikelen 1401 t/m 1407 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

 
4. De deelnemer zorgt voor de ingevolge de Auteurswet 1912 vereiste toestemming tot het gebruik 

van BUMA's wereldrepertoire en vrijwaart Andels Fanfare Corps voor alle gevolgen welke kunnen 
uitvloeien uit het niet aanwezig zijn van BUMA's toestemming. 

 
5.  Organisator stelt marktkramen ter beschikking van de deelnemer. 
 Extra bovenlatten voor de kramen of voor het bevestigen van o.a. schilderijen zijn alleen 

beschikbaar bij vooraf opgave op het inschrijfformulier. 
  
6. Om tot een uniforme uitstraling van de kunstmarkt te komen verzoeken wij u de stand (mocht dit 

van toepassing zijn) alleen dicht te maken met zwarte of witte effen doeken tot op de grond. 
 
7. De kunstwerken dienen zo te worden opgesteld, dat de naaste standhouders hiervan geen hinder 

hebben. 
 
8. Inschrijvingen dienen uiterlijk binnen zijn binnen de door de organisator gestelde termijn. 
   
9. Na ontvangst van een volledig ingevuld formulier ontvangt de deelnemer een bericht van toewijzing. 
 
10. De deelnemer dient zich tussen 08.00 uur en uiterlijk 9.30 uur te melden bij de marktmeester of 

medewerkers aanwezig bij het betreden van het marktterrein. 

De deelnemer zal zonder dringende reden niet vóór 17.00 uur de markt verlaten. 
 
11. Indien de deelnemer elektriciteit nodig heeft, dient hij/zij dit duidelijk aan te geven op het 

inschrijfformulier met opgave van benodigd vermogen. Op de marktdag dient hij/zij zelf voor een 
deugdelijke verlengkabel te zorgen van tenminste 50 meter. 

 
12. Na afloop van de markt dienen de deelnemers hun standplaats opgeruimd achter te laten. 
 
13.  In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisator, Andels Fanfare 

Corps. 
 
Andel, januari 2013 

Peter van Herwijnen, marktmeester. 


