Reglement Classic Bikes Event Boekel

De Classic Bikes Event wordt gehouden in de tuinmarkthallen in Boekel
Dit reglement is bestemd voor de standhouders die deelnemen aan de Classic
Bikes Event in de Tuinmarkthallen Boekel. Wegens regelgeving en het
voorkomen van onwenselijke situaties in en rond de tuinmarkthallen, vragen we
u dit reglement aandachtig door te nemen.
Deelnemers kunnen tijdens de beursdagen de motoren, bromfietsen en
fietsen
waarvan het bouwjaar dateert van voor 1995, en accessoires daarvoor, te koop
of te ruil aanbieden.
De organisatie is nooit partij bij, maakt nooit deel uit van, en is nooit
aansprakelijk voor een ruil- of koopovereenkomst of andere mondelinge of
schriftelijke afspraken die tussen welke partijen dan ook gemaakt worden. Ieder
neemt voor eigen risico deel aan de beurs, de organisatie is niet aansprakelijk
voor schade aan goederen of personen, diefstal of anderszins. Dit alles in de
ruimste zin van het woord.
In de tuinmarkthallen is roken niet toegestaan tevens mogen er geen motoren of
bromfietsen gestart worden. De hoeveelheid brandstof in de tanks moet
minimaal zijn, accu’s moeten losgekoppeld zijn.
Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standruimte worden
ontleend. De organisatie kan in bijzondere gevallen een inschrijving niet in
behandeling nemen, minder standruimte toewijzen dan waarvoor is
ingeschreven, tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte besluiten, dan
wel een reeds verleende ruimte intrekken, zonder dat de deelnemer aanspraak
kan maken op vergoeding van schade.
Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 14 dagen dient
betaald te worden. Bij afmelding binnen 3 weken voor aanvang van de beurs
vindt geen terugbetaling meer plaats. Door aanmelding en/of betaling voor
deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement van de Classic
Bikes Event.
Voor behoud van de vloer dient de deelnemer onder de motoren en bromfietsen
zelf een olieopvang te zorgen.
Alle standhouders dienen tijdens openingsuren van de beursdagen aanwezig te
zijn.
In en om de tuinmarkthallen mogen geen illegale kopieën, (huis)dieren en
etenswaren verkocht of verhandeld worden. Tabakswaren, alcoholhoudende
artikelen en bij de wet verboden artikelen mogen niet verkocht of verhandeld
worden. Huisdieren zijn niet toegestaan in de tuinmarkthallen.
De standhouders dienen de instructies van de mensen van de organisatie op te
volgen. Na afloop van de beurs dient men de stand leeg en schoon achter te
laten.

