BEURSREGLEMENT
Openingsuren: De beurs is voor het publiek geopend tussen 10.00 uur en
16.00 uur.
In deze tijdsperiode is het in de beursruimten niet
toegestaan te roken.
Standhouders: - De aanvraag voor een stand dient uiterlijk 1 mei van het
betreffende jaar bij de beurscommissie aanwezig te zijn.
- De betaling van de standhuur dient vóór 1 september van het
betreffende jaar voldaan te zijn.
- Door betaling - vóór 1 september - van de vastgestelde
standhuur, is uw deelname definitief en bevestigt u daarmee
akkoord te gaan met het beursreglement.
- De standhouders kunnen tussen 8.00 uur en 10.00 uur de
aan hen toegewezen standruimte inrichten.
- De standhouder dient uiterlijk 9.30 uur aanwezig te zijn,
na die tijd vervalt het recht tot het in gebruik nemen van
het gehuurde.
- Standhouders dienen de ruimte in te nemen die toegewezen
		 wordt. Het plaatsen van extra planken etc. is niet toegestaan.
- Bij opbouw van de stand dient het looppad ten alle tijden vrij
te blijven.
- Gedane betalingen worden niet gerestitueerd.
- Standhouders die zonder bericht aan de beurscommissie en
een geldige reden daartoe hun standruimte niet, of niet op
de hierboven genoemde tijd komen innemen, kunnen tijdelijk
of blijvend worden afgevoerd van de deelnemerslijst.
- Standruimten mogen niet aan derden worden onder		 verhuurd of met een andere standhouder worden geruild 		
zonder uitdrukkelijke toestemming van de beurscommissie.
Handelswaren: - Handelswaren die mogen worden aangeboden zijn:
		 mineralen, gesteenten, fossielen, schelpen, edelstenen,
		 sieraden mits voorzien van echte stenen, geologische boeken
en tijdschriften, fournituren, gereedschappen, microscopen
en machines die betrekking hebben op de geologische hobby.
- Mineralen, fossielen, gesteenten en schelpen moeten
		 worden voorzien van de wetenschappelijke naam alsmede
de vindplaats.
- Niet toegestaan zijn: vervalsingen en reproducties van
		 mineralen, edelstenen en fossielen, tenzij dit duidelijk bij
		 het artikel staat vermeld.
		 Ook niet toegestaan zijn artikelen die niet behoren tot de
		 geologische hobby zoals b.v. glazen kralen en plastic sieraden.
- De beurscommissie heeft het recht de standhouder te
		 sommeren om niet toegestane waren te verwijderen.
		Z.O.Z.

Verlichting:

- De standhouder dient met deugdelijk materiaal zelf zijn 		
standruimte te verlichten.
- De standhouder dient zelf te zorgen voor verlengsnoeren en
haspels.
- Er zal op worden toegezien dat het publiek zich niet kan
		 verwonden of ander letsel oplopen, door ondeugdelijke
		 verlichting of op de vloer liggende snoeren.
- Ter voorkoming van uitval van de elektriciteit is maximaal
150 watt per meter toegestaan.
Slotbepaling: - De standhouder is verplicht zijn stand tot 16.00 uur zoveel
mogelijk intact te houden, zodat het om die tijd nog aan		 wezige publiek een normale en aantrekkelijke beurs aantreft.
- Slechts met geldige reden en uitdrukkelijke toestemming van
de beurscommissie mag de stand eerder worden verlaten.
- De standhouder dient uiterlijk om 17.00 uur de standruimte
leeg op te leveren. De beurscommissie stelt vuilniszakken ter
		 beschikking voor het wegwerken van afval.
- Het niet naleven van bovenstaande kan tijdelijke of
definitieve uitsluiting tot gevolg hebben.
- De beurscommissie zal bij de indeling zoveel mogelijk
		 rekening houden met de wensen van de standhouders,
		 maar behoudt zich het recht voor om de indeling te wijzigen.
- De beurscommissie heeft het recht om kandidaten zonder
opgaaf van reden te weigeren.
- In geval van diefstal of beschadiging van Amathysta
		 eigendommen zal aangifte bij de politie worden gedaan.
- De beurscommissie dan wel het bestuur van Amathysta dan
wel de vereniging Amathysta is niet verantwoordelijk te
		 stellen voor diefstal, verdwijning of beschadiging van
		 eigendommen en/of te koop aangeboden waren.
- Bij omstandigheden welke niet zijn vervat in dit reglement,
beslist de beurscommissie, indien gewenst in overleg met
aanwezige bestuursleden.
Attentie!!

In het centrum van Purmerend - dat is dus ook in de omgeving
van de beurs - geldt betaald parkeren d.m.v. pinnen.

Purmerend, de beurscommissie.

