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Voorwaarden Deelnemers Kunstfladder Venray 
 

INFORMATIE VOOR DE DEELNEMERS  

De kunstmarkt ‘Kunstfladder Venray’ bestaat uit een presentatie van een veelsoortig 

aanbod op het gebied van de beeldende kunst in een uitvoering die voor een breed 

publiek toegankelijk is. Het tonen van technieken en het demonstreren ervan wordt 

bijzonder op prijs gesteld. Er dienen eigen werken van deelnemers te worden 

geëxposeerd. Niet toegestaan zijn voor de handel bestemde serieproducten.  

 

LOCATIE  

‘Kunstfladder Venray’ vindt plaats op het Schouwburgplein en het Henseniusplein in het 

centrum van Venray.  

 

OPBOUW  

De deelnemers krijgen de beschikking over een metalen/houten marktkraam met witte 

luifel. De kraam is 4 meter lang. U dient zelf voor stoelen te zorgen. 

Het is verstandig i.v.m. mogelijk winderig of regenachtig weer een (bij voorkeur helder, 

doorzichtig) plastic achterdoek mee te brengen, en klemmen om dit mee vast te zetten. De 

marktkraam kan worden ingericht vanaf 9.00 en om 18.00 dient de kraam opgeruimd te 

zijn. De Kunstmarkt zelf vindt plaats van 11 tot 17.00 uur. Graag niet voor 17.00 beginnen 

met opruimen en inpakken. 

 

DEELNAME 

De deelnemer vult het inschrijfformulier op de website van Kunstladder 

(www.kunstfladder.nl) online in met korte CV en maximaal 3 te uploaden foto’s. 

Inschrijfformulieren per mail of brief worden niet in behandeling genomen. Na selectie 

krijgt de deelnemer via mail een bevestiging of afwijzing van deelname. Er zal na de 

selectie ook een reservelijst worden aangelegd.  

 

KOSTEN DEELNAME  

De standgeld bedraagt € 48, - per 4 meter kraam.  Na bevestiging van deelname dient het 

verschuldigde standgeld overgemaakt  te worden op de in de bevestigingsmail vermeldde 

bankrekeningnummer. 

Bij afzegging tot één kalenderweek voor de aanvang van 'Kunstfladder Venray' is 50% van 

het te betalen standgeld verschuldigd, bij afzegging daarna, door welke oorzaak dan ook, 

is het gehele standgeld verschuldigd.  

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Kunstfladder handelt als intermediair tussen consument en deelnemer van 'Kunstfladder 

Venray' en is daarom niet aansprakelijk voor calamiteiten (zoals ongevallen, schade of 

diefstal) indien deze zich voordoen bij uitvoering van het evenement. Mocht kort voor of  

tijdens de Kunstmarkt besloten worden om deze af te gelasten om redenen buiten de 

invloedsfeer of schuld van de organisatie (situaties van overmacht zoals extreme 
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weersomstandigheden, schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk Kunstfladder 

aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte kosten (zoals verminderde/geen 

verkoop). De kraam dient ook in dat geval netjes te worden achtergelaten. 

 

OPNAME INTERNETSITE 

Alle deelnemers worden automatisch opgenomen in de deelnemerslijst van de internetsite 

www.kunstfladder.nl. Als u hier niet in opgenomen wenst te worden, dient u dit aan te 

geven op het inschrijfformulier.  

 

PUBLICITEIT  

Aan 'Kunstfladder Venray' wordt bekendheid gegeven door middel van affichering, 

persberichten en sociale media.  De bij de inschrijving toegevoegde foto’s kunnen ten 

behoeve van de publiciteit  gebruikt worden. Als de organisatie extra informatie en 

illustratiemateriaal nodig heeft, kan ze hierom vragen. Tijdens de Kunstmarkt kunnen er 

foto’s gemaakt worden voor promotie op facebook of website.  

 

STROOMVOORZIENING  

In de marktkramen is standaard geen stroomvoorziening aanwezig. Er zijn slechts een 

beperkt aantal kramen die voorzien kunnen worden van stroom. De kunstenaar kan dit 

verzoek indienen via het inschrijfformulier: graag vermelden bij ‘opmerkingen’. De 

deelnemer dient dan zelf te zorgen voor een verlengkabel. 

 

THEE, KOFFIE en TOILET 

Tijdens de kunstmarkt is gratis koffie en thee te verkrijgen bij de infostand bij het 

Henseniusbeeld. Ook kan er gratis gebruik gemaakt worden van toilet bij de omliggende 

horecagelegenheden, Tikkie Anders al vanaf 9.00 uur.  

 

PLAATSAANWIJZING  

Door de organisatie wordt een definitieve indeling van 'Kunstfladder Venray' opgesteld. 

Aan de hand daarvan vindt de plaatsaanwijzing plaats. De organisatie zorgt ervoor dat in 

elke stand de naam van de kunstenaar komt te hangen, u kunt aan de hand daarvan uw 

eigen kraam opzoeken en inrichten. De organisatie is bij de infostand te vinden met de 

plattegrond en om eventuele vragen te beantwoorden. 

 

PARKEREN 

Er is rondom de kunstmarkt voldoende gelegenheid om gratis te parkeren. 

Raadhuisstraat, Hoenderstraat, Parkeergarage de Gouden Leeuw, Bleekersveld enz.  

 

VERKOOP 

Wanneer producten ter verkoop worden aangeboden dient de deelnemer de prijzen 

duidelijk aan te brengen. Niet geprijsde stukken worden geacht niet te koop te zijn. 
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