Actievoorwaarden ‘Oranjemarkt’
Algemeen
1. De kleedjesmarkt ‘Oranjemarkt‘(hierna: Oranjemarkt) wordt aangeboden door: winkelcentrum
Presikhaaf te Arnhem.
2. De looptijd van de Oranjemarkt is zaterdag 27 april 2020 van 9:00 tot 17:00.
Actie en deelname
3. Er zijn een beperkte aantal plaatsen voor de Oranjemarkt. Wanneer Winkelcentrum
Presikhaaf aangeeft dat de Oranjemarkt vol is, is dit bindend.
4. Via Facebook wordt gecommuniceerd over de aanmeldprocedure om deel te mogen nemen
aan de Oranjemarkt.
5. De deelnemer meldt zich online aan via een online inschrijving op: www.presikhaaf.nl
6. De deelnemers krijgen een mail terug waarin de volgende voorwaarden staan om deel te
mogen nemen aan de Oranjemarkt.
- De afmetingen van het kleed zijn maximaal 2 meter bij 1 meter.
- De deelnemers dienen zich op de dag van de Oranjemarkt voor uiterlijk 9:00 te melden bij
winkelcentrum Presikhaaf, bij de aangegeven ‘hoofdingang’.
- De deelnemers mogen pas hun spullen opruimen na 16:30, met als uitzondering wanneer
men alle spullen heeft verkocht.
7. Bij de ingang staat een coördinator die om de mail vraagt, om zo de deelnemerspresentie bij
te houden en naar de behorende locatie kan instrueren.
8. De deelnemers kunnen na 16:30 beginnen met het vervoeren van overgebleven spullen met
een (krui)wagen. Hoewel het mogelijk is om eerder te vertrekken, is het in verband met de
verwachte drukte niet mogelijk om eerder het terrein op te komen met een (krui)wagen.
9. Deelnemers kunnen parkeren op het parkeerterrein van Winkelcentrum Presikhaaf, waarij de
parkeerkosten voor eigen rekening zijn.
Medewerking/privacy
10. Door deelname aan de Oranjemarkt verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met mogelijke
foto’s/video’s die gemaakt worden door Presikhaaf en/of deelnemende bedrijven.
Aansprakelijkheid
11. Klachten m.b.t. Oranjemarkt kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan winkelcentrum
Presikhaaf via info@presikhaaf.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht
schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
12. Winkelcentrum Presikhaaf is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
Slotbepalingen
13. Winkelcentrum Presikhaaf behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde
op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere
aankondiging te doen.
14. Deelname aan de Oranjemarkt is geheel op eigen risico.
15. De Oranjemarkt wordt beheerst door Nederlands recht.
16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
winkelcentrum Presikhaaf.
17. Door deelname aan de Oranjemarkt verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de
bovenstaande voorwaarden.
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