BEURSREGLEMENT
Art 1 De toewijzing van plaats wordt bepaald door de organisator, die het recht
heeft om aanvragen wel of niet toe te kennen, geheel of gedeeltelijk.
De opstelling van de tafels vindt vooraf plaats en mag niet worden gewijzigd
zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.
De tafels mogen niet worden verschoven, tenzij op aanwijzing van de
organisator.
Art 2 Het is niet toegestaan de verkoopruimte geheel of gedeeltelijk aan anderen uit
te lenen, te verhuren of af te staan zonder uitdrukkelijke toestemming van de
organisatie.
Art 3 Wanneer een plaats is toegewezen, waarvoor om uiterlijk 09.00 uur niet is
aan- of afgemeld komt die te vervallen en kan opnieuw aan een andere
gegadigde worden toegewezen.
Art 4 De tafels mogen worden verdiept tot maximaal 1 meter, maar moeten aan de
voorkanten gelijkstaan. Indien u niet verdiept moet u dus de tafel(s) 20
centimeter vooruitschuiven.
Art 5 Extra ruimte voor verkoop of weggeef artikelen dient vooraf of ter plaatse te
worden aangevraagd, maar is in principe niet toegestaan.
Art 6 Wanneer voor een plaats niet tijdig of niet volgens de aangegeven wijze is
betaald komt deze te vervallen en kan opnieuw aan een andere gegadigde
worden toegewezen. Hiermee komt geen betaalplicht te vervallen.
Op de beurs kan de plaats niet contant worden voldaan.
Art 7 De stand dient door de verkoper met doek te worden bedekt voordat de waar
erop wordt uitgestald. Ook is het verplicht af te schorten rondom voor- en
zijkanten tot 10 centimeter boven de vloer.
Art 8 Het inrichten van een plaats dient uiterlijk 09.00 uur aan te vangen (tenzij
anders aangegeven door de organisatie) en om uiterlijk 10.00 uur voltooid te
zijn. De stand dient leeg en schoon te worden achtergelaten. Op zijn vroegst
om 17.00 uur en uiterlijk om 19.00 uur.
Er mag niet eerder begonnen worden met inpakken dan 16.30 uur.
Art 9 Verlichting is, mits deugdelijk, volgens opgave toegestaan. Per 2 strekkende
meter mag maximaal 150 Watt worden afgenomen. Let op dat u randaarde
stekkers gebruikt. UV-verlichting dient apart te worden aangevraagd.
Art 10 Het gebruik van waterkokers, koffiezetters en andere veel stroom vergende
apparaten is niet toegestaan.
Art 11 De beurs is bedoeld voor mineralen, gesteenten en edelstenen, fossielen.
Ook mag er apparatuur/ machinerie, materiaal en lectuur voor het bewerken
en verwerken hiervan worden aangeboden. Sieraden mogen beperkt worden
aangeboden, dit alleen bij juiste aanmelding. De organisatie wil zo de
verscheidenheid op de beurs goed verdelen ten voordele van zowel koper als
verkoper. Glazen sieraden en glazen kralen mogen slechts na toestemming

van de organisatie een klein deel van de kraam in beslag nemen. Dit is
voornamelijk voorbehouden aan hobbyisten.
Op de sieradenbeurs, of aparte sieradenruimten mogen geen mineralen of
fossielen worden aangeboden / verhandeld. Alleen met mate dat wat voor
sieraden maken wordt gebruikt.
Art 12 Sieraden van edelmetaal dienen van een wettig ijkmerk voorzien te zijn
wanneer zij als zodanig aangeboden worden.
Art 13 Alle artikelen die te koop of te ruil worden aangeboden dienen aan de Cites
regelgeving te voldoen. Zo mag er bijvoorbeeld geen Ivoor en Bloedkoraal
worden verkocht zonder certificaat.
Art 14 Radioactieve materialen mogen niet meer dan 20 mSv uitstralen en dienen
verpakt te zijn. De organisatie kan te zware exemplaren of te grote aantallen
van deze soort verbieden en verzoeken deze van de beursvloer te
verwijderen.
Art 15 Synthetische of opgedampte stenen en kristalgroepen zijn uitdrukkelijk
verboden, uitgezonderd die welke voor facetteren worden aangeboden met
duidelijke vermelding ´synthetisch.
Art 16 Alle te verkoop aangeboden artikelen mogen, indien geprijsd, slechts 1
prijsaanduiding dragen. Kennisgevingen van reclameactie of afprijzing in
welke zin dan ook zijn niet toegestaan. Dus geen aanduidingen ´van- voor´ of
´nu´. Al te schreeuwende prijskaartjes/ borden zijn ongewenst en kunnen door
de organisatie geweerd worden. Klachten hierover nemen we serieus.
Art 17 Het aanzicht van de stand dient te voldoen aan het doel van de beurs.
De organisatie kan hiertoe wijzigingen eisen.
Art 18 Het is niet toegestaan om pamfletten, folders of posters van/ voor
concurrerende activiteiten aan te bieden/ op te hangen/ uit te reiken zonder
uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
Art 19 Deelnemende verkopers zijn zelf aansprakelijk voor door of aan hen
aangebrachte of toegebrachte schade.
Art 20 De organisatie is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die niet
door de organisatie of medewerkers veroorzaakt is.
Art 21 De organisatie vergoed geen kosten ter voorbereiding van deelname.
Art 22De organisatie restitueert de tafelhuur volledig bij onverhoopt uitvallen van de
beurs. De organisatie is hiervoor verzekerd.
Art 23 De aan de organisatie verschuldigde kosten moeten tijdig en volgens
aanwijzing van de organisatie worden voldaan.
Intrekken van inschrijving kan tot 10 dagen voor de beurs kosteloos.
Na deze periode zijn administratiekosten verschuldigd.
Uitzonderingen betreffen overlijden en onvermogen vanwege gezondheid
problemen. Hiertoe en voor restitutie is schriftelijke bewijsvoering vereist.
Art 24 Met het inschrijven gaat u akkoord met dit reglement en verplicht u zich
hieraan te houden. Het niet navolgen hiervan kan leiden tot verwijdering van
deze en toekomstige beurzen.
Toegevoegd:
Art 25 Bijgevoegd vindt u het ´Corona` protocol hetwelk strikte naleving vereist.
Art 26 In alle overige gevallen dient u de beslissing van de organisatie te volgen.

