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Datum De 2e zaterdag in augustus

Plaats Zeist, Walkartpark aan de Slotlaan

Open voor publiek 10.00 – 17.00 uur

Algemeen De organisatie is in handen van de werkgroep Walk Art Markt en valt onder de verantwoordelijk-
heid van CultuurZeist. Zie ook de website: www.cultuurzeist.nl/evenementen/walk-art-markt/.  
Het e-mailadres van de werkgroep is walkartmarktzeist@gmail.com. 
De werkgroep bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en heeft geen commerciële belangen met het 
organiseren van de Walk Art Markt.

Opbouw &  
afbreken markt

Vanaf 8.00 uur kunt u met uw auto het Walkartpark inrijden via de ingang. Er mogen op het ter-
rein bij de kramen geen auto’s geparkeerd blijven. Uiterlijk om 10.00 uur moet uw auto van terrein 
af zijn. Vanaf 17.00 uur kunt u het terrein weer oprijden om uw spullen in te laden.

Kraam De afmetingen van de kraam zijn 4 meter x 1,2 meter met een wit dakzeil. Er worden alleen 
losstaande of 2 aan elkaar geschakelde kramen geleverd. Achter- en zijzeil zijn niet aanwezig, deze 
kunt u zelf meenemen.

Beschikbare kramen ca. 150

Deelnamebedrag € 65,-

Aanmelding Vóór 15 mei

Voorwaarden
deelname

Het aanbieden en verkopen van zelfgemaakte, niet-seriematig geproduceerde kunst- en kunstnij-
verheidsproducten vervaardigd in eigen atelier. De organisatie kan u – bij twijfel – weigeren. Indien 
de organisatie van mening is dat u niet aan de hierboven gestelde criteria voldoet, kunt u niet aan 
de Walk Art Markt deelnemen.

Indeling De Walk Art Markt is verdeeld in twee pleinen:
• Kunstplein 
• Kunstnijverheidsplein 
De kraamindeling met kraamnummers per plein is te vinden op de plattegrond.  
Geef bij aanmelding aan op welk plein uw producten volgens u het beste tot hun recht komen.

Aanbod producten Om op de Walk Art Markt een voor gevarieerd en meer evenwichtig aanbod te kunnen  
zorgen, ontvangen wij graag een link naar uw website met afbeeldingen van uw producten.  
U kunt ook foto’s opsturen via het aanmeldformulier of via de mail walkartmarktzeist@gmail.com. 
Als er te veel aanmeldingen voor soortgelijke producten binnenkomen, maakt de organisatie een 
selectie die voor het betreffende jaar bindend is.

Betaling De betaling gaat via IDeal. Nadat u het aanmeldingsformulier en uw wensen heeft ingevuld,  
komt u direct in de betalingsmodule. Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling bij ons is 
binnengekomen. 

Toewijzing kramen U kunt uw voorkeur aangeven voor één kraamnummer of een range van kraamnummers, bijvoor-
beeld 400 – 410. De organisatie bepaalt de definitieve toewijzing van de kramen op basis van 
uw voorkeur en de in deze categorie binnengekomen aanmeldingen. U krijgt hiervan zo spoedig 
mogelijk - in juni - bericht. Deze toewijzing is bindend. De organisatie behoudt zich het recht voor 
om wijzigingen aan te brengen in de kraamopstelling en de toewijzing van de kramen.
Op het moment dat wij constateren dat alle kramen zijn geboekt en wij u niet meer kunnen plaat-
sen, ontvangt u bericht van ons. Degenen die aangegeven hebben niet op de reservelijst te willen 
staan, ontvangen hun betaling retour.

Algemene Informatie en Huishoudelijk Reglement 
Walk Art Markt (WAM) 
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Reservelijst Bij het aanmelden kunt u ook aangeven of u op de reservelijst geplaatst wilt worden. Bij afmelding 
van een deelnemer wordt dan de vrijgevallen kraam door de organisatie van de Walk Art Markt 
aan een passende deelnemer op de reservelijst toegewezen. Ook deze toewijzing is bindend. De 
betreffende deelnemer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Annulering door  
deelnemer

Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van het evenement worden € 25,00 administratiekos-
ten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang volgt geen restitutie.

Parkeren In het centrum van Zeist geldt betaald parkeren. Alleen op het Zinzendorfplein bij het Slot Zeist (ca. 
800 meter van de Walk Art Markt) kunt u gratis parkeren.

Stroom Er is een beperkt aantal stroomaansluitingen (zie Plattegrond), Dit gebied is op de plattegrond 
aangegeven met Stroom). Vanwege de veiligheid voor de deelnemers en bezoekers zijn alleen 
goedgekeurde spatwaterdichte stekkerdozen en snoerhaspels toegestaan, die voorzien zijn van 
kapdeksels en rubbersnoeren. Zie document Informatie over Stroom & Snoerhaspels. Het materiaal 
moet voldoen aan de eisen voor buitengebruik en dusdanig aangelegd zijn dat het de bezoekers 
en ook de gebruiker niet in gevaar brengt. U dient zich te houden aan de richtlijnen en instructies 
van de organisatie van de Walk Art Markt. De organisatie behoudt zich het recht voor om stroom-
gebruik dat niet aan de eisen voldoet, te verbieden.

Overmacht In geval van overmacht heeft de werkgroep Walk Art Markt de keuze om de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht 
zijn hierbij uitdrukkelijk te verstaan omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf die het 
houden van het evenement onmogelijk c.q. onverantwoord of onveilig maken, bijv. weeralarm. Bij 
overmacht volgt geen restitutie van uw betaling.

Wensen deelnemer Met uw wensen en voorkeuren houden we uiteraard zoveel mogelijk rekening. Om organisato-
rische redenen kunnen we niet altijd aan uw wensen tegemoetkomen. Indien u graag naast een 
bepaalde kraamhouder wilt staan, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de naam en indien 
bekend het registratienummer van deze deelnemer te vermelden. Ofschoon wij zullen trachten aan 
uw wensen tegemoet te komen, kunnen in het kader van een gevarieerd aanbod en de onderver-
deling in twee pleinen hieraan geen rechten worden ontleend.

Bevestiging deelname U ontvangt in juni een bevestiging van uw deelname met daarin uw kraamnummer. Als u op de 
reservelijst komt, ontvangt u hiervan eveneens een bevestiging.

Organisatie De organisatie is in handen van de werkgroep Walk Art Markt, onderdeel van CultuurZeist.  
Zie ook cultuurzeist.nl/evenementen/walk-art-markt/ 
Het e-mailadres is walkartmarktzeist@gmail.com. 
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