DELFT BLUE AZUREUS Evenementen Reglement.
Datum 05-07-06 versie 1, 2006 (deze versie vervangt alle vorige / eerder gedateerde versies)

Levende have:

Algemeen:
-

-

-

-

-

-

Parkeren voor de deur en in de omgeving op
vrije parkeerplaats voor eigen risico.
Roken in de zalen en bij de bar is verboden.
Honden worden niet toegelaten.
Flyers, folders, e.d. uitdelen en / of neerleggen
is niet toegestaan zonder overleg met en
goedkeuring door de organisatie.
Verkoop aan minderjarigen zonder begeleiding
is niet toegestaan.
Na afloop bent U verplicht Uw eigen afval mee
te nemen of in de daarvoor bestemde bakken te
plaatsen.
U dient uw te koop aangeboden waren alleen
aan te bieden op de u aangewezen plaats.
Geen stroom gebruiken anders dan door de
organisatie is aangegeven. De organisatie heeft
het recht om stroom af te sluiten alwaar
overtreding plaats vind.
U bent als standhouder verplicht tot sluitingstijd
te blijven. Tenzij U alles heeft verkocht of
weggegeven.
Stand reserveringen worden behandeld in
volgorde van aanmelding. Zij die vooruit betalen
hebben bij ons altijd een voorkeursbehandeling.
Teruggave van vooruitbetalingen allen als
afmelding schriftelijk is gedaan 14 dagen voor
aanvang van de kikkerdag.
Handel is alleen toegestaan vanaf de
openingstijd tot de slutingstijd.

-

-

-

-

-

-

Er mogen alleen kikkers, phelsuma’s en kleine
terrarium dieren worden aangeboden. Er wordt
niet gehandeld in Slangen, Spinnen en andere
insecten, schildpadden, knaag- en zoogdieren.
Geen dieren verhandelen op plaatsen anders
dan in de zaal van de kikkerlanddag. (Ook niet
op de parkeerplaats).
Er mogen geen dieren, planten worden
aangeboden die ziek zijn of gebreken vertonen.
Aanschaf en verkoop geschieden op eigen
verantwoording, rekening en risico.
Aangeboden dieren moeten van ruime / schone
onderkomens zijn voorzien. En bijvoorkeur
apart verpakt aangeboden worden..
U zult op de onderkomens van de dieren
duidelijk Uw naam, diersoort en evt. geboorte
datum moeten aangeven.
Beschermde Dieren en planten mogen niet
zonder ontheffing worden verhandeld. Voor
informatie over deze dieren kunt u terecht bij
het Cites-bureau, postbus 1191, 3300 BD,
Dordrecht, tel. 078-6395340 en fax 0786395350
Overdracht verklaringen zijn verplicht als de wet
en regels daarom vragen. U bent als verkoper
verantwoordelijk deze regel te volgen.
Bij twijfel over een van deze regels, neem
gerust contact op met theo.verleun@planet.nl

Indien aan deze mededelingen en regels geen gehoor wordt gegeven zal de persoon of
personen door de organisatie worden verwijderd van de ze kikkerdag.
De organisatie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de verkochte en aangekochte
goederen en/of dieren en ook niet voor verlies, diefstal, schade of letsel gedurende de gehele
kikkerlanddag.
Alles waar dit reglement en informatie formulier niet in voorziet of bij twijfels, beslissen twee
leden van het organisatie team.
DELFT BLUE AZUREUS wenst U een plezierige pijl-gif-kikker-hobby-dag.

Tot ziens in Den Hoorn
op 19 November 2006
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