ALGEMENE VOORWAARDEN KONINGSMARKT (K-MARKT) ZATERDAG 27 APRIL 2019
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Deelname is alleen mogelijk voor ingezetenen van Curaçao. In alle andere gevallen dient u bij de inschrijving en op 27 april in bezit
te zijn van een geldig verblijfsvergunning.
De betaling en inschrijving dient gelijktijdig en wel in zijn geheel vooraf plaats te vinden t.a.v. Dutch Dream. Bij deze inschrijving
moet u een geldig identiteit bewijs (ID) kunnen overleggen.
Inschrijving en deelname is persoonsgebonden en is dus niet overdraagbaar aan anderen. U kunt zich alleen op persoonlijke naam
inschrijven (niet als bedrijf). De persoon die zich inschrijft is verantwoordelijk voor gehuurde object en deelname aan de K-markt.
U dient het inschrijfformulier, betaalbewijs en vergunning(deze ontvangt u op 27 April bij aankomst op uw locatie) op 27 April de
gehele dag bij u te hebben.
U dient alleen die spullen te verkopen die u heeft opgegeven op het inschrijfformulier.
Het is niet toegestaan om het gehuurde tijdens 27 April te verplaatsen. Het is ten strengste verboden meer ruimte te nemen dan is
aangegeven. Dit i.v.m. andere deelnemers en de veiligheid om voldoende doorgang te houden voor de voetgangers/bezoekers op
deze dag.
Het is niet toegestaan om voor de tafel/stand artikelen te plaatsen. De doorgang voor de bezoeker moet ten alle tijden vrij blijven!!
Dus alleen uw spullen op de tafel/stand en erachter!
U kunt op Zaterdag 27april vanaf 06.00 uur uw gehuurde stand/ruimte gebruiken tot uiterlijk 18.00 uur.
Het is verboden drank/water, eten, snacks en/of levende dieren te verkopen.
Dutch Dream is niet verantwoordelijk voor vermissing, diefstal en/of ongevallen tijdens de activiteit op Zaterdag 27 april 2019
Tot en met Zaterdag 30 maart 2019 kunt u de betaalde en gereserveerde stand/ tent/ tafel annuleren of van plaats veranderen.
Na Zaterdag 30 maart 2019 is dit niet meer mogelijk.
Daar waar u zich niet aan de afspraken houdt of u de veiligheid van u zelf of anderen niet respecteert zal Dutch Dream
direct contact opnemen met de Politiepost in Punda.

Wij vragen u vriendelijk en toch dringend om deze voorwaarden strikt te volgen. Dit om een goed verloop van de
dag te garanderen. De veiligheid en gezelligheid van u en de bezoekers van deze dag staan voorop.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT (TERUGAVE) BORG
Waarom: Om te waarborgen dat U het gehuurde object in dezelfde staat verlaat op het einde van de dag zoals u het heeft
aangetroffen aan het begin van de dag. Verder dient U alle niet verkochte spullen en alle rommel/afval/vuilnis bij uw stand op te
ruimen/mee te nemen als u de stand (op het eind van de dag) verlaat. Verder dient u zich aan de algemene voorwaarde te houden.
Hoeveel: Naf 25,00 voor gehuurde tafel/stand/eigen tafel. Naf 50,00 voor gehuurde tent/andere eigen objecten.
Teruggave: Wanneer u de K-markt verlaat en de gehuurde in goede orde achterlaat/verlaat. Dus niets beschadigd, vermist en geen
spullen/ rommel/ vuilnis meer achter gelaten, krijgt u van een van de medewerkers van Dutch Dream een stempel op uw
inschrijfformulier. Alleen met een stempel op uw inschrijfformulier kunt u later de borg ophalen!! Deze Dutch Dream
medewerkers zijn op elke locatie aanwezig vanaf 14.00 uur t/m 18.30 uur. Indien u voor 14.00 uur wil vertrekken kunt u bellen
naar 461 9393/ 461 9303 /5611941 voor het krijgen van de stempel.
Geen teruggave: Wanneer het gehuurde object NIET in goed orde is achtergelaten/ verlaten, beschadigd, vermist of nog spullen/
rommel/ vuilnis heeft achter gelaten of indien u na 18.30 uur het gehuurde object nog niet verlaten heeft. Na 18.30 uur kunt u geen
stempel meer krijgen. U dient het gehuurde om uiterlijk 18.30 uur verlaten te hebben. Verder geen borg terug als u niet de stempel op
het inschrijfformulier hebt om welke reden dan ook.
Teruggave datum: Woensdag 1 Mei t/m Vrijdag 31 Mei 2019 tijdens kantooruren (Maandag - Vrijdag: 8.00 -12.00 / 13.00 17.00) op het kantoor van Dutch Dream te Hanchi di Snoa 8 D.
Alleen diegenen die een plaats gereserveerd en betaald hebben kunnen deelnemen aan de Koningsmarkt op Zaterdag 27 april 2019 in
Punda te Willemstad. Uiterlijk om 18.30 uur dient u het gehuurde verlaten te hebben. Nogmaals attenderen wij u erop dat u alle
rommel/ niet verkochte spullen/ afval dient mee te nemen om uw borg terug te ontvangen.

INFORMATIE LADEN/ LOSSEN & PARKEREN
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Gratis parkeren is voor alle deelnemers mogelijk op de Sharlookade en Kleine werf.
Vanaf 07.00 uur is de toegang tot Punda via Theaterstraat/ Pietermaai (weg) afgesloten. Zorg dat u op tijd bent!
Het is ter strengste verboden uw auto te parkeren op de Handelskade en/of de Sha Caprileskade!
U, als deelnemer moet zich ook aan de bestaande verkeersregels houden. Verder dient u de instructies die u eventueel van de
politie ontvangt te volgen. U mag uw de auto alleen daar plaatsen waar dat is toegestaan. U kunt met uw auto NIET bij de stand/
tafel/ tent komen voor het laden en lossen. Hou hier dus vooraf rekening mee !!!!! Fout geparkeerde auto zullen direct in
opdracht van de Politie worden weggesleept.

VOLG UPDATE OP DE WEB SITE: WWW.KONINGSDAGCURACAO.COM

Dit alles op nadrukkelijk verzoek en via de richtlijnen van de politie, brandweer, E.H.B.O. , Selikor
en Dutch Dream !!!!
............................................................. handtekening deelnemer(ster)

Dutch Dream Special Events Curaçao, located at Hanchi di Snoa 8 D Willemstad
Curaçao, Phone 5999-4619393 Fax 5999- 4619303 cell. 5999-5611941.
E-mail: info@ dutchdreamcuracao.com w Website www.dutchdreamcuracao.com w www.koningsdagcuracao.com

