Voorwaarden voor deelname aan de
De Dag voor de RadioAmateur
Herziene versie – 1 januari 2020

Deelnemers van de DvdRA: VROM, AMRATO, Commissies, verenigingen en zelfbouw
Wat moet u weten: opbouwtijd: vrijdag vanaf 12.00– 20.00 uur na toestemming, met
professionele nachtbewaking (zie inschrijfformulier) of zaterdag vanaf 07.00 – 09.30 uur. De
hal is open voor publiek op zaterdag van 09.30 – 17.00 uur.
Definities
Onder organisatie en organisator wordt verstaan en begrepen de Veron
evenementencommissie
Deelnemer is degene die ruimte huurt op de dag voor de radioamateur
Deelnemers verplichten zich zonder enig voorbehoud:
1.
Tot het opvolgen van instructies, aanwijzingen en verordeningen van medewerkers van de
IJsselhallen; de brandweer en andere daartoe bevoegde personen die eveneens deel
uitmaken van de organisatie moeten op vordering direct en terstond worden opgevolgd.
De Veron organisatoren zijn te herkennen aan hun groene hesje.
2.
Deelname is op en voor eigen risico, onder uitsluiting van- en vrijwaring voor de
organisator en namens diens handelende personen voor iedere aansprakelijkheid. Tevens
voor alle schaden welke direct of indirect het gevolg zijn van feiten, omstandigheden,
handelingen of gedragingen welke een deelnemer in het kader van zijn deelname mocht
overkomen.
3.
De deelnemer dient voldoende verzekert te zijn tegen elke vorm van wettelijke
aansprakelijkheid welke kan ontstaan tussen de deelnemer(s), organisator en bezoekers
van de door de deelnemer gehuurde stand(s).
4.
De organisatie kan in het geval van schade genoemd in punt 2 en 3 van deze voorwaarde
niet aansprakelijk worden gehouden.
5.
De deelnemer dient op de dag voor de radioamateur zijn stands niet voor 16.00 uur te
ontruimen. Indien door bijzondere omstandigheden eerdere ontruiming noodzakelijk is,
wordt dit vooraf met de organisator besproken.
6.
Deelnemer verplicht zich de nodige maatregelen te nemen waardoor de kans op diefstal
van zijn goederen en/of vervoermiddelen tot een minimum wordt beperkt.
7.
Om een of meer stands te verwerven moet u zich inschrijven en aanmelden volgens de
aangegeven procedure, ic het aanmeldingsformulier volledig en juist in te vullen en uiterlijk
op vermelde datum zijn betaald.
8.
Het is voor de deelnemer niet toegestaan om standruimte die aan hem is toegewezen al
dan niet tegen betaling onder of door te verhuren of over te dragen aan derden. Als u door
welke reden dan ook geen gebruik kunt of wilt maken van de gehuurde ruimte die aan u is
toegewezen, dient u dit direct en onmiddellijk te melden bij de organisatie.
9.
Afmelden nadat u zich heeft aangemeld kan uiterlijk tot 2 weken voor aanvang van de dag
voor de radioamateur. U ontvangt de helft van het betaalde bedrag onder aftrek van
administratiekosten terug. Het bedrag betreft alleen de kosten van de stand, niet van de
eventuele extra persoonsbewijzen, bandjes of buttons. Meld u zich korter dan 2 weken
voor de dag voor de radioamateur af dan vervalt de betaling aan de organisatie.
10. Alle afval zowel tijdens als na het einde van de dag voor de radioamateur dient deelnemer
voor eigen rekening af te voeren. Achtergebleven afval dat aan deelnemer is toe te
rekenen zal achteraf worden gefactureerd en door deelnemer direct en per ommegaande
te worden betaald.
11. Op de Dag voor de radioamateur mogen uitsluitend elektronica en elektronica
gerelateerde producten worden verkocht. Deze producten zijn bij voorkeur gericht op
communicatie, techniek of hulpmiddelen, bijvoorbeeld meetapparatuur, gereedschap of
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

antennes etc. Beslist geen speelgoed of producten waarvan kan worden aangenomen dat
zij niet aan het doel van de dag voor de radioamateur zijn gerelateerd. In geval van twijfel
beslist de organisatie.
Het is niet toegestaan licht ontvlambare producten aan te bieden of te gebruiken, tenzij
hier vooraf uitdrukkelijk aan de organisatie toestemming is gevraagd en is verleend.
Hieronder vallen ook afdekmiddelen die niet aangegeven en aantoonbaar een
brandvertragende behandeling hebben ondergaan en daarvoor zijn goedgekeurd.
In en uitgangen moeten voor hulpverlening vrij blijven, tijdens in en uitladen kan hiervan
tijdelijk en zeer kortstondig worden afgeweken.
Tijdens de openingstijden van het evenement zijn de deuren gesloten en blijven gesloten.
Indien (bij wijze van uitzondering) een standhouder toch hier gebruik van wilt maken moet
daarvoor toestemming van de organisatie zijn verkregen.
Gangpaden dienen vrij en zonder obstakels toegankelijk te zijn en blijven. Eventuele
kabels op de vloer zijn toegestaan maar voldoende beveiligd om onbelemmerd doorgang
te garanderen.
Deelnemer zorgt ook dat er geen scherpe producten uit de stand steken, die bezoekers
onbedoeld zou kunnen verwonden. U dient zich te allen tijde te vergewissen dat veiligheid
voor bezoekers is gewaarborgd.
In de IJsselhallen is een EHBO post aanwezig, deze personen zijn ook oproepbaar door
de organisatie.
Op alle plaatsen is roken voor alle bezoekers en deelnemers in de IJsselhallen verboden.
Het is niet toegestaan om een licht of geluidshow te houden op of aan de gehuurde ruimte,
dit ter beoordeling van de organisatie.
Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier bent u zonder enig voorbehoud akkoord
gegaan met de hierboven genoemde voorwaarden. De organisatie behoudt het recht om
bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie de standhouder van verdere
deelname uit te sluiten.

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op:
IBAN: NL46INGB0002294115 BIC: INGBNL2A t.g.v. VERON Eraan/Eraf te Assen.
VERON Evenementen Commissie
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