Huisregels Markthalevents.nl
De locaties in de Markthal zijn beschikbaar voor uw evenement en/of bijeenkomst .
Door het karakter, de ligging en de vergunning van de locatie, wordt iedere
huurder/opdrachtgever geacht zich te conformeren en te houden aan de
onderstaande huisregels.
Maximum gasten aantal
De locaties zijn door de brandweervoorschriften en het aantal nooddeuren geschikt
voor een maximaal aantal gasten/bezoekers. Bij locatie Le Perron is dit gesteld op
100 personen, bij Arabia 181 en bij La Dolce Vita is dit 355 personen. U mag, uit
veiligheidsoverwegingen, deze capaciteit niet overschrijden.
Laden/lossen
Laden en lossen vindt zoveel mogelijk in de ochtend plaats om de bewoners zo min
mogelijk tot last te zijn. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van wagens die qua
geluidsbelasting geschikt zijn voor laden en lossen in de bebouwde kom.
Verlies of diefstal
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar eigendommen en die van haar
gasten. Beschadiging of verlies kan niet op Co Solo worden verhaald.
Decoratie en uitingen
Het is opdrachtgever of gasten van opdrachtgever niet toegestaan in, aan of op de
locatie(s) of aanpalende ruimten materialen, decor, uitingen e.d. te bevestigen
zonder overleg en toestemming van de locatiehouder/duty manager van Co Solo.
De kosten voor herstel van beschadigingen veroorzaakt door opdrachtgever of
gasten van opdrachtgever worden verhaald op opdrachtgever.
Schoonmaak
Verhuurder zorgt voor een voorschoonmaak van de gehuurde ruimte incl. toilet(ten).
Huurder zorgt voor het veegschoon opleveren van de ruimte(n) incl. afvoer van al
het vuilnis en afval.
Openbare verhuringen
Het is verboden evenementen te organiseren waarbij openbare toegang tot de
locatie is toegestaan. Hieronder vallen evenementen met kaartverkoop evenals
gratis toegang. Ook evenementen met drankverkoop aan de gasten is uitgesloten.
Eventueel ontvangen offertes of bevestigingen komen te vervallen wanneer een
evenement hieronder valt. Organisatievormen die erop gericht zijn deze huisregel te
omzeilen vallen hier ook onder. Alleen wanneer Co Solo hiervoor schriftelijk, expliciet
en separaat van offertes en bevestigingen toestemming geeft, komt deze regel te
vervallen.
Bij inzet van leveranciers die niet geselecteerd zijn als vaste leverancier van
markthalevents.nl, dient huurder hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan
verhuurder. Certificaten en keuringsrapporten zoals een keuringsrapport voor
brandvertraging voor te gebruiken doeken, een NEN EN 60204 certificaat voor
elektrische apparatuur, een certificaat voor rigging en hijsmiddelen en een HACCP
certificaat voor (catering)bedrijven dienen hiervoor te worden overlegd.
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De algemene voorwaarden van Co Solo producties b.v. alsmede de
Huisregels zijn op alle voorstellen, bevestigingen en verhuringen van toepassing.
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