
    Reglementen Kunstmarkt   KuVa 2023

1. De inschrijvingen worden door de organisatie beoordeeld op kunstzinnigheid
en originaliteit a.d.h.v. de toegezonden foto’s of opgegeven website

2. Er zijn limieten aan deelname per discipline
3. Tentoongestelde werken moeten uniek zijn en door de exposant zelf zijn 

vervaardigd 
4. De organisatie heeft het recht om inschrijvingen te weigeren zonder opgave 

van redenen ongeacht volgorde van binnenkomst
5. Indien u de bevestiging van deelname heeft ontvangen wordt u vriendelijk 

verzocht het standgeld voor 1 mei 2023 over te maken op rekening :    
NL57RABO 0123283507 t.n.v. KuVa onder vermelding van kunstmarkt, 
en de naam waaronder u staat ingeschreven.

6. Indien u na toewijzing uw inschrijving annuleert, of niet op de kunstmarkt 
aanwezig bent of kunt zijn wordt geen restitutie van standgeld gegeven, 
tenzij u afwezigheid  uiterlijk 14 dagen voor    aanvang van de markt  
aan ons kenbaar hebt gemaakt.

7. De stand dient voor aanvang van de markt 9.00 uur ingericht te zijn en 
moet tot 17.00 uur ingericht blijven

8. In dekzeilen mogen geen spijkers/punaises e.d. worden ingeslagen. 
Eventuele schade wordt op de deelnemer verhaald

9. Om tot uniforme uitstraling van de kunstmarkt te komen verzoeken wij u 
zowel het dekkleed op de stand, als de voorkant onder, af te dichten met 
zwarte of witte kleden

10.Voor stoelen en achterzeil dient u zelf te zorgen
11.De kunstmarkt commissie behoud zich het recht een stand terug te nemen 

als de stand niet in overeenstemming is met de aanmelding
12.De kunstmarktcommissie van KuVa is niet aansprakelijk voor schade, die 

ontstaat aanwerken of goederen van deelnemers. De deelnemers dragen 
zelf zorg voor verzekering van hun werken

13.Aan het eind van de kunstmarkt dient de deelnemer de stand en plaats 
volledig schoon achter te laten. Over u standplaats kan niet gereclameerd 
worden. Onderling ruilen is niet toegestaan

14.Stands die om 09.00 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen 
bericht van oponthoud is doorgegeven, kunnen door de marktcommissie 
aan een ander worden toe gewezen

15.Om uiterlijk 8.45 uur dienen alle auto’s van de marktplaats verwijderd te 
zijn, de oprit Cannenburgh wordt afgesloten voor doorgaand verkeer

www.ku-va.nl


