Kucuna art market: Kasteel Vogelsanck, zondag 08 oktober 2017
Organsiatie: Have So! - Evrard de Villenfagne – ON BE0557904804 – HR 645996
Praktische informatie

1/ datum en uurregeling:





De kunstmarkt vindt plaats op zondag 08 oktober 2017 in het kader van Kucuna.
De plaatsing en installatie van de exposanten gebeurt liefst op zaterdag 07 oktober tussen 14 uur en 17 uur.
Het evenement start om 08 uur, en vanaf dan mogen er geen (aanhang)wagens meer staan op de zone gewijd aan de kunstmarkt.
De activiteiten vinden plaats tot 17 uur, en de standen mogen vanaf dan afgebroken worden.

2/ deelnemers en beperkingen:




Alle kunsthandelaars zijn welkom, maar ook kunstenaars en ambachten.
Enkel kunst mag verkocht worden, met name kunst- en verzamelvoorwerpen.
Volgende zaken mogen in géén geval verkocht worden:
o
illegale, gestolen, valse of gecopieerde goederen
o
artikelen verboden onder de 18 jaar (alcohol, sexproducten,…) en (vuur)wapens

3/ betalingsvoorwaarden



Alle standen dienen op voorhand betaald te worden op een rekeningnummer van Have So! die zal worden gecommuniceerd na geldige inschrijving via
het formulier op de Internetsite.
De prijs voor een stand van 10 m² (binnen) bedraagt 250€.

4/ toegang en stand







Op 07 oktober mogen de standhouders tussen 14 uur en 17 uur hun stand inrichten mits voorafbetaling.
Toegang is voorboden voor vrachtwagens.
Op 08 oktober mogen de standhouders vanaf 07 uur het domein Vogelsanck binnenrijden.
Alle standen moeten ten laatste tegen 08 uur klaar zijn, en alle wagens op de voorziene parking staan.
Vanaf 17 uur mogen de stands worden opgeruimd en opgekuist, en om 18 uur mogen de standhouders het domein verlaten
Honden zijn helaas niet toegestaan, onder andere omwille van de aanwezigheid van kinderen en van paarden.

5/ algemene voorwaarden


Have So! kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en letsels, vernietigingen van waren, diefstal of andere voorvallen die
zich zouden voordoen.

Meer informative vindt u op de site www.kucuna.be

