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Voorwaarden voor deelname aan de 

De Dag voor de RadioAmateur 
 

 

Deelnemers van de DvdRA: VROM, AMRATO, Commissies en verenigingen, zelfbouw 
Wat moet u weten: opbouwtijd: vrijdag vanaf 12.00 (na vrijgave) – 20.00 uur met 
professionele nachtbewaking (zie inschrijfformulier) of anders zaterdag vanaf 07.00 – 09.30 
uur. De hall is open voor het publiek op zaterdag van 09.30 – 17.00 uur. U neemt zelf 
eventueel stoelen en verlengkabel mee. 

 

Deelnemers verplichten zich zonder enig voorbehoud: 
1. Tot het opvolgen van instructies, aanwijzingen en verordeningen van de organisator; de 

brandweer en andere daartoe bevoegde personen die deel uitmaken van het 
personeelsbestand van de IJsselhallen. 

2. Tot deelname op eigen risico, onder uitsluiting van- en vrijwaring voor de organisator en 
diens handelende personen voor iedere aansprakelijkheid voor alle schaden welke direct 
of indirect het gevolg zijn van feiten, handelingen of gedragingen welke een deelnemer in 
het kader van zijn deelname mocht overkomen. 

3. Zich zo nodig voldoende verzekeren tegen elke vorm van wettelijke aansprakelijkheid 
welke kan ontstaan tussen de deelnemer(s), organisator en bezoekers van hun kraam. 

4. Hun kraam niet voor 16.00 uur, te ontruimen. Indien door bijzondere omstandigheden 
eerdere ontruiming “noodzakelijk is”, dit met de organisator (vooraf) te overleggen. 

5. Zelf de nodige maatregelen te nemen waardoor de kans op diefstal van goederen en/of 
vervoermiddelen tot een minimum wordt beperkt. 

6. Om een of meer stands te verwerven moet u zich inschrijven en of aanmelden volgens de 
hiervoor aangegeven procedure, bij betalingen moet u hiervoor (Internet) vooruit betalen. 

7. Het is door u niet toegestaan om standruimte die aan u is toegewezen (al dan niet tegen 
betaling) door te verhuren of over te dragen aan derden. Als u door welke reden dan ook 
geen gebruik kunt of wilt maken van de ruimte die aan u is toegewezen, dient u dit altijd zo 
snel mogelijk te melden aan de organisatie van de markt. 

8. Afmelden (na aanmelding), tot 2 weken voor de markt half geld terug (alleen van de stand, 
niet van extra persoonsbewijzen, bandjes of buttons). Afmelden korter dan 2 weken voor 
de markt, geen geld retour. 

9. Alle afval (zowel tijdens als na de markt) niet laten liggen, of ergens (bij de buren) dumpen, 
maar zelf mee naar huis te nemen en op de reguliere (wettelijke) manier af te voeren. 
Neemt u hiervoor zelf maatregelen, door bv een vuilniszak mee te nemen. Individueel 
afvoeren van afval is dragelijk, dit neer laten komen op de organisator zal de kostprijs 
verhogen, waardoor dit  voor de volgende markt doorbelast zal moeten worden. Dit is niet 
in uw interesse en dat van uw collega’s. 

10. Aanbod van materiaal zijn uitsluitend elektronica producten, met de voorkeur voor 
communicatie  techniek of hulpmiddelen zoals meetapparatuur, gereedschap of antennes, 
ed. Dus geen speelgoed of spiegeltjes en kraaltjes. In geval van twijfel beslist de 
organisatie. 

11. Het is niet toegestaan licht ontvlambare producten aan te bieden of te gebruiken, tenzij  
hier vooraf uitdrukkelijk aan de leiding toestemming voor is gevraagd en is verkregen. 
Hieronder vallen ook overdekkingen die niet (aangegeven en aantoonbaar) een brand 
dovende behandeling heeft ondergaan en daarvoor zijn goedgekeurd. 

12. In en uitgangen moeten voor hulpverlening vrij blijven, tijdens in en uitladen kan hiervan 
tijdelijk (zeer kortstondig) afgeweken  worden als hier een persoon bij aanwezig blijft die 
het vervoersmiddel, wagen, aanhangwagen of wat dan ook, kan verplaatsen. 
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 een official aanspreken die daar dan bij aanwezig blijft.  

13. Over gangpaden mogen geen kabels lopen, kabels op de vloer moeten vastgetaped 
worden, met hiervoor geschikte tape. 
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14. Zorg ook dat er geen scherpe producten, uit uw stand steken, die mensen (onbedoeld) 
zouden kunnen verwonden. U dient zich ten alle tijden zich zo te gedragen en op te stellen 
dat veiligheid voor mensen gewaarborgd is en blijft.  

15. In de IJsselhallen is een EHBO post aanwezig, deze personen zijn ook oproepbaar door de 
organisatie. 

16. Op alle plaatsen is roken “voor alle aanwezigen in de IJsselhallen verboden. 
17. Het is niet toegestaan om een licht of geluidshow te maken op uw stand, heea ter 

beoordeling van de organisatie. 
18. 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 staangeld op: IBAN: 
NL46INGB0002294115  BIC: INGBNL2A t.g.v. VERON  Eraan/Eraf te Assen. 
 
 
VERON Evenementen Commissie (de organisator) 


