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Infomarkt Roze Zaterdag Venlo-Krefeld
Algemene Voorwaarden

Organisatie

Stichting Roze Zaterdag Venlo en Krefeld

Deelnemers aan
de infomarkt

Organisaties die de doelstellingen van Roze Zaterdag onderschrijven
en een bijdrage willen leveren aan:
• het vergroten van de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIgemeenschap;
• het vergroten van het onderlinge begrip als het gaat om
diversiteit.

Datum en locatie:

De infomarkt vindt plaats op 29 juni 2019: Locatie is de binnenstad
ven Venlo: Begijnengang, Nieuwstraat, Dominicanenplein, Kleine
Beekstraat en Flujasplein.

Duur infomarkt

De infomarkt vindt plaats op 29 juni 2019 van 10.00-17.00 uur.

Datum en tijden
inrichten en
opruimen

Opbouw en inrichting tussen 09.00 en 09.45 uur
Afbreken en opruimen tussen 17.00 en 17.15 uur
Organisaties bemensen hun informatiestand tussen 10.00 en 17.00
uur.
We verwachten dus dat u uw kraam niet eerder afbouwt dan 17.00
uur.

Aanmelding,
Organisaties kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier
kosten en betaling op de website van Roze zaterdag 2019. U heeft de keuze voor een
halve of een hele kraam:
• Halve kraam (2m lengte, voorzien van wit afdekzeil en gedeeld
met een andere standhouder): €50,• Hele kraam (4m lengte, voorzien van wit afdekzeil): €75,Als u voor een halve kraam kiest, deelt u uw kraam dus met een
andere instantie. De organisatie bepaalt de indeling van de
infomarkt en de toegewezen plaatsen. Uw inschrijving is pas
definitief, zodra de betaling is voldaan via de website en u een
bevestiging van de organisatie ontvangt. Nadat de betaling is
voldaan, ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Heeft u deze
bevestigingsmail niet ontvangen binnen 5 werkdagen? Neem dan
contact op via infomarkt@rozezaterdag2019.eu
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De
organisatie kan zonder opgaaf van redenen deelname aan de
infomarkt weigeren.
Uiterlijke inschrijfdatum is 1 juni 2019. Vol = vol.
Laatste praktische Twee weken voordat de infomarkt plaatsvindt, ontvangt elke
informatie
standhouder de laatste praktische informatie: o.a.
parkeermogelijkheden, waar melden, standnummer,
routebeschrijving, deelnemende instanties.

Verplichtingen

Organisaties hebben de volgende verplichtingen:
- tijdig inrichten van de informatiestand en de bemensing daarvan
tussen 10.00 en 17.00 uur;
- tijdig opruimen en afvoeren van afval en eigen materialen.
Niet toegestaan is:
- het verkopen van eten en drinken (zonder uitdrukkelijke
toestemming van de organisatie);
- het uitdelen van folders en promotieartikelen buiten de
toegewezen informatiestand.
De (medewerkers van de) organisaties dienen te allen tijde
instructies op te volgen van veiligheidsdiensten, gemeente en de
organisatie.

Aansprakelijkheid

Stichting Roze Zaterdag 2019 Venlo aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het handelen van de deelnemende
organisaties, de door de deelnemers verstrekte informatie en/of
toegebrachte schade aan derden. Ook voor schade t.g.v. deelname
aan de infomarkt en/of door het handelen van medewerkers en
vrijwilligers van Roze Zaterdag aanvaardt de stichting geen
aansprakelijkheid.

