
Algemene voorwaarden  
Laatste aanpassing 11-02-2023 
  
De ‘Kinderkleding- en speelgoedbeurs XL’ wordt in deze algemene voorwaarden benoemd als 
organisatie. 
De persoon die de reservering heeft gedaan en tijdens de beurs aanwezig is, wordt benoemd als de 
huurder.  
 

• De Kinderkleding- en speelgoedbeurs XL is uitsluitend voor particuliere huurders.   

• De gehele opbrengst tijdens de beurs gaat naar de huurder.  

• Een reservering voor de tafel(s) en/of tafelklem is pas definitief na bevestiging van de 
organisatie via de mail.  

• Annuleren is, na bevestiging van betaling, niet mogelijk. Het doorverkopen van een tafel is 
enkel mogelijk in samenspraak met de organisatie en als de oorspronkelijke huurder echt 
niet in de gelegenheid is om te komen.  

• Het is voor de huurder enkel toegestaan om tweedehands items te verkopen die schoon, 
vlekvrij en intact te zijn. Het is niet toegestaan om nieuwe of zelfgemaakte items te 
verkopen. De huurder mag geen reclame voor een bedrijf maken. 

• De gereserveerde tafel neemt de gehele beursplek in beslag. Items mogen alleen op en 
onder de tafel gezet worden.  

• Het meebrengen van eigen tafels en displays is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn een 
tafelklem. Een tafelklem mag max. 130 cm breed zijn en geen beschadiging aan de tafel 
geven.  

• Per reservering hebben max. twee personen vrij entree als deze in de opbouwtijd aanwezig 
zijn.  

• De opbouw-inloop is van 08.30 tot 09.30u. Indien de huurder niet voor 09.30u aanwezig is en 
zich bij de organisatie heeft gemeld, wordt de reservering geannuleerd. De huurder krijgt in 
dit geval het huurbedrag niet terug.  

• Het afbouwen van de tafel mag de huurder pas na 14.00u doen. Alle overgebleven items 
neemt de huurder zelf weer mee naar huis. De huurder laat een schone lege plek achter.  

• De organisatie heeft het recht om te aller tijden te schuiven/wijzigen/weigeren van 
tafelplaatsen. Aanwijzingen van de organisatie dienen direct opgevolgd te worden.   

• De organisatie is niet verantwoordelijk voor vernieling en/of diefstal van de items van de 
huurder.  

• Bij het negeren van deze algemene regels kan de organisatie huurders in het vervolg 
uitsluiten.  

 
 


