Stichting HiBRA wil samen met u een prettig en probleemloos evenement maken.

Reglement ‘Aalsmeer Ronkt Weer’
1. Tijdens het evenement kunnen deelnemers motoren en bromfietsen ter veiling, te koop
of te ruil aanbieden of showen, zolang het betreffende bouwjaar dateert van vóór of
uiterlijk van1987. Alle andere ingebrachte goederen dienen direct met motoren of
bromfietsen uit die periode verband te houden, dit ter beoordeling van de organisatie. Alle
goederen die hier buiten vallen dienen op het eerste verzoek van de organisatie van het
evenement verwijderd te worden.
2. Aalsmeer Ronkt Weer vindt plaats in The Beach in Aalsmeer. In deze voormalige
bloemenveiling en huidig rijksmonument, ligt de oorspronkelijke tegelvloer. Onder motoren
en bromfietsen of onderdelen hoort dan ook een olieopvang te liggen, de deelnemer dient
hier zelf voor zorg te dragen. Losse onderdelen die worden uitgestald op de grond horen
op door de deelnemer zelf meegebracht zeil te liggen. Van alle deelnemers wordt
verwacht dat ze verantwoord met de vloer omspringen. Aan de wanden, plafonds, pilaren,
e.d. mag niets worden bevestigd.
3. Opbouw: zaterdag 12 maart van 9.00 tot 13.00 uur en zondag 13 maart van 9.00 tot
11.00 uur. Afbouw zondag 13 maart vanaf 18.00 uur. Open voor publiek: zaterdag 12
maart van 14.00 tot 23.00 uur en zondag 13 maart van 12.00 tot 18.00 uur. Alle
deelnemers worden geacht tijdens de openingsuren aanwezig te zijn. Bij de op- en afbouw
is het niet mogelijk om met auto’s, bestelbussen etc. de evenementen locatie in te rijden,
deelnemers volgen hierbij de instructies van de organisatie. Ruimtes worden zodanig
ingedeeld en toegewezen dat zoveel mogelijk deelnemers vanaf het parkeerterrein
handmatig hun stand kunnen inrichten zonder met een auto of bus de hallen in te rijden.
4. In de locatie mogen geen motoren of bromfietsen gestart worden. De hoeveelheid
brandstof in tanks moet minimaal zijn. Accu’s moeten losgekoppeld zijn. Roken is niet
toegestaan.
5. De organisator is nooit partij bij, maakt nooit deel uit van, en is nooit aansprakelijk voor
een ruil- of koop- overeenkomst of andere mondelinge of schriftelijke afspraak die tussen
welke partijen dan ook gemaakt wordt. Ieder neemt voor eigen risico deel aan de beurs,
de organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of personen, diefstal of
anderszins. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
6. Inschrijving geeft niet automatisch recht tot ruimte. De organisatie kan een inschrijving
niet in behandeling nemen, minder dan de aangevraagde ruimte toewijzen, vastgelegde /
betaalde ruimte alsnog wijzigen of intrekken, zonder dat de betreffende deelnemer
aanspraak kan maken op schadevergoeding. Al betaalde bedragen worden (in
verhouding) geretourneerd.
7. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 10 dagen betaald dient te
worden. Bij afzegging binnen 2 weken voor aanvang van het evenement vindt geen
terugbetaling meer plaats. Informatie zal zoveel mogelijk via e-mail verzonden worden.

Aalsmeer Ronkt Weer is een initiatief van de Stichting HiBRA-Aalsmeer

