Beursregels
VOOR DEELNAME AAN DE VMA- BEURZEN

2022

Contact beursorganisatie via mailadres :
beurzen@verenigingmaastrichtsaardewerk.nl
1.

Men kan zich uitsluitend schriftelijk of per e-mail aanmelden voor deelname aan de beurzen middels het
formulier dat door de VMA wordt verstrekt, of gedownload kan worden van de VMA-site. Het formulier moet
worden verzonden naar de beursorganisatie. Van de ontvangen formulieren wordt een register aangelegd.

2.

Na registratie van de volledig ingevulde en getekende aanmelding ontvangt U een afschrift van Uw
aanmelding dat als bewijs van inschrijving geldt. Heeft men 14 dagen voor een beurs nog niets ontvangen,
dan is het zaak direct contact met de beursorganisatie op te nemen.

3.

Standhouders moeten lid van de VMA zijn en hebben recht op 2, 3 of 4 tafels (m²), meer indien beschikbaar, á
€10,00 per m². Het tafelgeld dient uiterlijk één week voor de beursdatum te zijn gestort op bankrekening
NL25 INGB 0009 1887 68 tnv VMA onder vermelding deelnemersnummer en betreffende beurslocatie.

4.

Voor standhouders gaat de zaal open om 8:00 uur, niet eerder aanvangen met de stand inrichting. Op de
tafels bevinden zich dan naamkaartjes per standhouder, die niet verwisseld of geruild mogen worden.
Toegewezen plaatsen dienen te worden geaccepteerd. Discussie over de indeling is niet mogelijk. In enkele
gevallen is het mogelijk de avond/dag van te voren dozen in de zaal te zetten onder de kraam. Opbouwen is
uitdrukkelijk niet toegestaan. In de ruimtes waar de beurs wordt gehouden geldt een rookverbod. Bij
onduidelijkheden overleg altijd met de beursorganisatie !

5.

Om 9:30 uur wordt de deelnemers-ingang gesloten. Verhuurde, nog niet bezette, tafels blijven voor U
beschikbaar tot 10:00 uur. Daarna bepaalt de beursorganisatie wat er met die tafels gebeurt.

6.

Bij verhindering is de standhouder verplicht zich schriftelijk/dan wel via mail af te melden bij beursorganisatie.
Afmelden voor de beurs binnen een termijn van 8 weken voorafgaande aan de beursdag is kosteloos. Vanaf 8
weken tot 7 dagen voorafgaande aan de beursdag kost 50% van het tafelgeld. Zegt U af 7 dagen tot op de
beursdag zélf, of komt U zonder bericht niet, dan dient U 100% tafelgeld te betalen.

7.

Uitingen van korting en/of reclames op de beurstafels zijn toegestaan, mits de kaartjes niet groter zijn dan 10
bij 15 cm, grotere formaten zijn niet toegestaan.

8.

Er mag uitsluitend Maastrichts aardewerk worden aangeboden of documentatie van of over Maastrichts
aardewerk. Geen afgeleide producten zijn toegestaan zoals sieraden etc. . Maastrichts glas en documentatie
hierover is toegestaan tijdens de beurs in Maastricht ! Bij twijfel: neem contact op met het bestuur.

9.

Inpakken bij sluiting van de beurzen is pas vanaf 15.00 uur toegestaan. De zaal moet leeg zijn binnen 2 uur
na beëindiging van de beurs. Eventuele kosten voor de vereniging voor het te laat opleveren van de zaal
worden doorberekend aan de betreffende standhouder(s). Men laat natuurlijk geen verpakkingsmateriaal of
andere rommel achter voor onze “gastheren”. Het inklappen van Uw tafels, na afloop van de beurs, is een
goede gewoonte.

10. Leden én niet-leden hebben toegang tot onze beurzen vanaf 10:00 uur m.u.v. Fletcher Hotel Nieuwegein
i.v.m. de Algemene Leden Vergadering.
De beurs van Nieuwegein begint voor alle leden, dus ook voor standhouders, na afloop van de
jaarvergadering. Er mag van 7:30 tot 9:00 uur worden uitgepakt (alleen standhouders hebben toegang), maar
de verkoop start na de jaarvergadering. In de aankondigingen voor die beurs wordt; "aanvang 11:00 uur",
vermeld.
11. Over Maastrichts aardewerk kan tijdens de beurstijden informatie verstrekt worden bij de bestuurstafel.
12. Noodnummer voor de dag van de beurs: 06-22708271, een bestuurslid staat u te woord.
13. Het Bestuur volgt de maatregelen die eventueel door de Rijksoverheid worden genomen i.v.m. COVID.
Standhouders/bezoekers worden hiervan op de hoogte gehouden door de beursorganisatie. Indien dit leidt tot
afgelasting van beurzen is het Bestuur hiervoor niet aansprakelijk !

Wanneer U zich aanmeldt voor een beurs, gaat U akkoord met de beursregels 2022!
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AANVULLINGEN OP DE SPELREGELS EN PLAATSELIJKE BIJZONDERHEDEN;



Er wordt altijd getracht om de tafels 1m² groot te laten zijn. Dat lukt helaas niet altijd, omdat we afhankelijk zijn van
hetgeen de zaaleigenaar aanbiedt of gehuurd heeft.



Er dient nooit aardewerk voor of naast de kraam geplaatst te worden, waardoor de paden smaller kunnen worden.



Toestemming van de beursorganisatie is vereist voor: het plaatsen van aardewerk op dozen, schragen, of
meegebrachte tafels achter of naast de kraam. Het kan U, zonder deze toestemming, als extra tafel in rekening
worden gebracht.



Vught: Van der Valk hotel ‘s-Hertogenbosch - Vught. Bosscheweg 2 5261AA Vught. De “Valkenzaal” bevindt zich
in het souterrain en is te bereiken via de lift, of via een soepele afrit vanaf het parkeerterrein.



Fletcher Hotel Nieuwegein, Buizerdlaan 10, 3435 SB Nieuwegein. De beursruimte bevindt zich op de begane
grond, ter plekke worden instructies gegeven hoe deze ruimte te benaderen. De ALV vindt plaats in een zaal op
de 1e etage. Parkeerruimte ter plekke aanwezig is niet gratis, dagkaart is 5 euro !



Maastricht: Scharwyerveld, Daaldersruwe 93, 6218 EN Maastricht. Laden/lossen via leveranciersingang.
Bagagekarren aanwezig. Lift naar begane grond. Auto elders parkeren. Parkeren in omgeving is gratis.



Steenwijk:Fletcher hotel ligt aan de A32 afslag 6, Woldmeentherand 14, 8332 JE Steenwijk. Gratis parkeren.
Beursruimte is vanaf de hoofdingang goed bereikbaar.



Voor meer informatie: zie de Beursberichten in elk VMA Bulletin.

VMA-BEURSREGELS 2022

2

