Algemene voorwaarden Leveranciers- en Arts & Craftsmarkt Textiel Festival Leiden

Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum, gevestigd aan de Argonweg 14, 1362 AA
Almere.
1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter gebruikt.
Onder deze begrippen wordt verstaan:
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van STIDOC;
Textielfestival 2010 Leiden: het door STIDOC georganiseerde Textielfestival 2020 Leiden;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen STIDOC en de Standhouder;
Standhouder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met een Standplaats op het Textielfestival 2020
Leiden;
Standplaats: de plaats van de Standhouder op de Textielfestival 2020 Leiden.
2. Inschrijving
2.1 De Standhouder kan zich uitsluitend door middel van het inschrijfformulier aanmelden voor een
Standplaats.
2.2 De Standhouder dient volledig te vermelden welke producten ten verkoop aangeboden zullen
worden.
2.3 STIDOC bepaalt de locatie van de Standhouder en zij zal zo veel mogelijk rekening houden met
de wensen van de Standhouder.
2.4 De Overeenkomst komt eerst dan tot stand na ontvangst van het inschrijfformulier en bevestiging
van toewijzing van de Standplaats door STIDOC aan de Standhouder. Annulering is na bevestiging
van toewijzing niet mogelijk, tenzij er sprake is van een kortere toewijzing dan was aangevraagd. De
annuleringstermijn bedraagt in dit geval een week na dagtekening toewijzing.
2.5 In voorkomende gevallen is het STIDOC toegestaan de locatie van een reeds toegewezen
Standplaats te wijzigen. STIDOC is in dat geval geen schadevergoeding aan de Standhouder
verplicht.
3 Kosten standplaats
De factuur wordt door STIDOC toegezonden in maart 2020. Hiervoor geldt een betalingstermijn van
14 dagen.
4. Gebruik standplaats
4.1 De Standhouder dient de aanwijzingen van STIDOC met betrekking tot opbouw en inrichting van
de Standplaats op te volgen.
4.2 De Standhouder is verplicht zich te houden aan de voorschriften van de brandweer, de
gemeentelijke instanties van Leiden en de beheerder van de Pieterskerk te Leiden.
4.3 Het is de Standhouder niet toegestaan:
4.3a de standplaats ongebruikt te laten, te verhuren of aan derden af te staan;
4.3b de standplaats gedurende de openingstijden van het Textiel Festival 2020 in Leiden gesloten of
onbemand te houden;
4.3c activiteiten te ondernemen die naar het oordeel van STIDOC belemmerend, nadelig en/of
aanstootgevend zijn;
4.3d goederen ten toon te stellen en/of diensten aan te bieden die niet op het inschrijfformulier
vermeld staan;
4.3e verkoopmaterialen, tafels, kasten, displays e.d. buiten de gehuurde standruimte te plaatsen.
4.4 Indien de Standhouder de ruimte ongebruikt laat, of op andere wijze handelt in strijd met dit artikel,
dan houdt STIDOC zich het recht voor om de ruimte op andere wijze te gebruiken dan wel op kosten
van de Standhouder te ontruimen. De Standhouder kan geen aanspraak doen op terugbetaling van de
huur.
5. Aansprakelijkheid
5.1 STIDOC is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van goederen van de Standhouder,
noch voor het niet goed functioneren van technische apparatuur ter plaatse en andere tekortkoming in
de kerk.

5.2 De Standhouder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem/haar, zijn/haar personeel,
personen die voor hem/haar (of op zijn/haar aanwijzing) werkzaam zijn.
6. Geschillen
Alle geschillen die tussen STIDOC en de Standhouder mochten ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst, of die daarvan het gevolg mochten zijn en die niet in der minne kunnen worden
geregeld, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

7. Arts & Craft
Voor de Arts & Crafts mensen gelden alle boevengenoemde voorwaarden daaraan wordt toegevoegd
dat zij alleen zelfgemaakte producten mogen verkopen.
8 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voor zien, beslist STIDOC.

