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1. De markt wordt door of namens de Stichting Kamper Stripspektakel opgesteld en ingericht. Zonder 
toestemming mag geen verandering worden aangebracht. 
 
2. Pas na betaling van de factuur kan aan de markt worden deelgenomen. 
 
3. Non-profit organisaties (stichting/vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) mogen 
alleen spullen verkopen, ruilen of reclame maken met goederen die direct gerelateerd zijn aan hun 
organisatie. Voor de non-profit organisaties hanteren wij een kortingstarief.  
 
4. Bij annulering na 1 augustus vindt geen restitutie van betaalde marktgelden meer plaats. Bij 
annulering voor 1 augustus wordt € 15,= van het factuurbedrag aan administratiekosten in rekening 
gebracht. 
 
5. Voor aanmeldingen als tekenaar/auteur/Illustrator geld dat wij na 1 augustus de kosten hebben 
gemaakt om hen als gast te kunnen ontvangen mocht men dan willen annuleren dan brengen wij 
hiervoor 50,- aan organisatiekosten in rekening. 
 
6. Lossen van goederen dient te geschieden tussen 7.30 uur - 9.30 uur. Markt begint om 10.00 uur. 
Wanneer men een half uur na het officiële begin van de markt niet aanwezig is, worden de kramen of 
verwijderd of aan derden beschikbaar gesteld. 
 
7. Afruimen mag beginnen na de officiële sluiting (17.00 uur) van de markt. 
 
8. Auto’s en of aanhangwagens mogen tijdens de openingsuren van de markt niet op het marktterrein 
staan. 
 
9. Uitbouw van de kraam/meer plek innemen dan gehuurd, is niet toegestaan. 
 
10. Het is niet toegestaan de toegangspaden naar winkels te belemmeren. 
 
11. Alle aanwijzingen van de Politie, Brandweer, Gemeenteambtenaren en de Marktmeester(s) van 
de Stichting Kamper Stripspektakel dienen stipt te worden opgevolgd. 
 
12. Iedere standhouder is verplicht zijn standplaats schoon te houden en schoon achter te laten. 
Eenieder dient dus zijn eigen afval mee naar huis te nemen. 
 
13. Gratis parkeerplaatsen zijn aanwezig nabij de Buitenhaven/Noordweg en zijstraten (Berklaan, 
Siriusweg, Julianastraat, en over de brug bij het station (Stationsplein, bij het politiebureau). Zie voor 
parkeermogelijkheden onze website of die van de gemeente. 
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14. De markt is in de openlucht. Houd rekening met slecht weer en neem een zeil mee. Voor op de 
grond raden verhogingen aan zodat dozen niet nat worden. Water kan er dan onder door stromen. 
 
15. Standhouders dienen zelf voor stoelen te zorgen. Een mogelijkheid tot huren wordt voor alle 
deelnemers door het Kamper Stripspektakel als optie aangeboden, dit dan wel uitsluitend bij uw 
inschrijving, tijdens de marktdag kunnen we geen extra stoelen meer leveren. 
 
16. Toiletgelegenheden: Horeca. 
 
 
 
 
 
De Stichting Kamper Stripspektakel stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade (welke schade 
dan ook). 
 
Tenslotte wijzen wij u erop, dat de verleende toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken, 
indien omstandigheden buiten onze invloed of gedragingen van deelnemers, dit naar oordeel van de 
marktmeester(s), noodzakelijk maken. 
 
Stichting Kamper Stripspektakel Uw marktmeesters zijn:  
Marianna 06 465 164 64 
Erwin 06 480 084 06 


