
DE UTRECHTSE BOEKENMARKT OP ZONDAG 20 
SEPTEMBER 
 
Onder de naam De Utrechtse Boekenmarkt wordt op zondag 20 september 2020 een 
(antiquarische) boekenmarkt georganiseerd op het Vredenburg te Utrecht. 
De boekenmarkt wordt georganiseerd door het International Literature Festival Utrecht. 
 
Heeft u een boekhandel die een antiquarisch assortiment kan aanbieden? Dan nodigen we u 
graag uit als marktkraamhouder op De Utrechtse Boekenmarkt. Afgelopen jaar bood de 
boekenmarkt een zonnige, vrolijke en goedbezochte ontmoetingsplaats voor boekenliefhebbers! 
 
Voor €60,50 euro ex.btw. kunt u een marktkraam huren. Via het onderstaande formulier kan elke 
aanbieder maximaal 3 kramen reserveren.  
 
================================================================== 
 
Wilt u een kraam op de Utrechtse Boekenmarkt? 
• De markt start om 09.30 en eindigt om 17.30. 
• Een plaats op de grote Utrechtse Boekenmarkt kost 60,50 euro of 75,50 euro inclusief 
parkeerkaart (prijzen excl. btw). Het aantal plekken op het Vredenburg is niet onbeperkt. 
• Als u het onderstaande formulier invult, krijgt u van ons een betaalverzoek. Bij het voldoen van 
de betaling gaat u impliciet akkoord met het beheren van een marktkraam van 09.30 tot 17.30 
(later starten of eerder vertrekken is niet mogelijk) en gaat u akkoord met de algemene 
voorwaarden. 
• We behandelen alle aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Het is dus verstandig om 
direct te reserveren als u interesse heeft 
 
========================================================================== 
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DEELNEMERSINFO EN VOORWAARDEN DE UTRECHTSE BOEKENMARKT OP 20 SEPTEMBER 
// International Literature festival Utrecht \\ 
Utrechtse Boekenmarkt, Zondag 20 september 2020, Vredenburg Utrecht 
 
Bij deelname aan dit evenement als deelnemer worden alle regels en voorwaarden uit dit 
document door de deelnemer gerespecteerd en geaccepteerd. Een deelnemer is een persoon 
of partij die met een kraam, stand, plaats of plek deelneemt aan De Utrechtse Boekenmarkt 
 
LOCATIE: 
Vredenburg 
Gebruik voor je navigatie het adres Vredenburg, 3511 AG Utrecht 
De kramen komen te staan op Het Vredenburg, de Hollandse Toren en de Vredenburgkade 
(aanpalende dwarsstraten).  
 
CONTACTGEGEVENS: 
Eline Driest, projectleider ILFU. Mail: eline@hetliteratuurhuis.nl of tel: 06-14597594 
 
TIJDEN 

• opbouw 07:30 tot 09:00 uur (Het marktterrein – Vredenburg is NIET toegankelijk voor 
auto’s na 09:00 uur) 

• De markt duurt van 09.30 tot 17.30 uur. 
• Afbouwen vanaf 17:30 uur  
• Het is niet toegestaan de markt voor de eindtijd te verlaten  
 

AUTO EN PARKEREN 
Komt u met een auto, dan hebben we het kenteken van die auto nodig. Hiermee zorgen we dat u 
geen boete krijgt voor het oprijden van het Vredenburg. Zorg dus dat u het juiste kenteken 
doorgeeft en niet meer van auto wisselt nadat deze gegevens door doorgegeven! 
Het is helaas NIET mogelijk gratis te parkeren op of in de omgeving van de markt. Er zijn 
verschillende parkeergarages in de directe omgeving.  
Voor 75,50 euro kunt u behalve een marktkraam ook een uitrijkaart van Parkeergarage Paardeveld 
inkopen. Let op, de maximale doorrijhoogte van deze parkeergarage is 2 meter. 
 
PARKEREN OP STRAAT IN UTRECHT 
Utrecht Centrum heeft weinig parkeerruimte. Dat verklaart de hoge parkeertarieven. In een groot 
deel van de stad geldt op maandag t/m zaterdag betaald parkeren en in het centrum ook op elke 
zondagmiddag. U kunt in betalen met muntgeld en soms met pinpas en creditcard. Utrecht kent 
ook belparkeermogelijkheden.  
PARKEERGARAGES IN UTRECHT 
Utrecht heeft diverse parkeergarages in en rondom het centrum, die goedkoper zijn dan de 
parkeerplaatsen op straat. Veel parkeergarages zijn te vinden bij het winkelcentrum Hoog 
Catharijne.  
PARKEERZONES IN UTRECHT 
Niet in elke wijk gelden dezelfde tarieven voor parkeren. Zo is het centrum veel duurder dan de 
buitenwijken en zijn ook de tijden van betaald parkeren anders. 
P+R TRANSFERIUM UTRECHT 
Goede alternatieven zijn de transferia aan de rand van de rijkswegen. Goedkoop parkeren incl 
openbaar vervoer naar de binnenstad van Utrecht voor slechts € 5.00. 
 
Op koopzondag/feestdag is het overal in de binnenstad betaald parkeren van 12:00 tot 18:00.  
 
STROOM 
Als je stroom nodig hebt, moet je dit vooraf melden.  



• Neem zelf voldoende deugdelijk (min. 30 meter, geaard, haspel, geschikt voor 
buitengebruik, niet te dun etc.) stroomkabel mee. 

• Het is verplicht om stroomdraadhaspels volledig af te wikkelen. Dit om risico van 
doorbranden te voorkomen. 

• Gebruik van kachels of andere warmhouders is niet toegestaan. 
 

TOILETVOORZIENING: 
We zijn voornemens om net als in 2019 een toiletwagen op het Vredenburg te plaatsen. Het zou 
echter kunnen dat dit om technische redenen niet lukt. Heeft u in dat geval een toilet nodig? De 
deuren van TivoliVredenburg zijn open voor publiek, of ga naar een café om de hoek en vraag 
het. 
 
BRANDVEILIGHEID 
Het is niet toegestaan gas of ander open vuur op de markt te gebruiken. Doe je dit toch dan kan je 
de toegang tot de markt ontzegd worden of dien je de markt te verlaten op het moment dat je het 
niet direct corrigeert. Deze maatregel is zonder restitutie van het geld dat je betaalt om deel te 
nemen. De eisen van de brandweer zijn immer bepalend.  
 
MILIEUZONE UTRECHT – ontheffing mogelijk 
Sinds 1 januari 2015 is het verboden met een dieselauto van voor 1 januari 2001 in de binnenstad te 
komen. Er wordt sinds 1 mei 2015 serieus gehandhaafd, bij overtreding wordt beboet. Je kunt via 
de gemeente een ontheffing aanvragen. 
 
DE STANDPLAATSEN EN KRAMEN 
Kramen zijn in principe 400 x 120 groot. Een kraam bestaat uit 2 planken, 1 zeil, 1 schraag, 2 
staanders. 
 
Er zijn op de dag zelf helaas geen extra planken, schragen, balken of zeilen beschikbaar. Dus 
vraag uiterlijk 5 werkdagen voor de markt om extra materieel, en wat de eventuele financiële 
consequenties ervan zijn. 
Indeling markt wordt door organisatie gedaan. Het is niet mogelijk om hiervoor verzoeken in te 
dienen. 
 
DRANK 
Het is niet toegestaan om dranken of voedsel voor directe consumptie te verkopen op de markt 
tenzij je schriftelijke toestemming krijgt van de organisatie.  
 
 
ALGEMENE AANVULLENDE VOORWAARDEN 
Algemene voorwaarden en deelnemersreglement Utrechtse Boekenmarkt 
 
AANMELDING EN BETALING 

• Aanmelden kan alleen via het inschrijfformulier. Wijzigingen dienen per mail aan 
eline@hetliteratuurhuis.nl gemaild te worden. 

• Alleen wanneer u een bevestiging per mail hebt ontvangen, hebt u recht op een 
plaats / kraam op de markt. 

• Annulering kan alleen per e-mail. 
• Annuleren is gratis tot 3 weken (15 werkdagen) voor het begin van de Utrechtse 

Boekenmarkt. Bij annuleren later dan 15 werkdagen voor begin van de Utrechtse 
Boekenmarkt wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij tijdige annulering 
worden betaalde bedragen uiteraard teruggestort. 

• Bij te late betaling kan het recht op de plaats vervallen. 
• Huurprijs is inclusief kraam. Ook indien u met een eigen kraam of wagen komt geldt 

het tarief inclusief kraam. 



• Vermelde bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. 
 
 

 
Voorafgaand aan de markt 

• Opbouwen, laden en lossen kan tussen 07:30 en 9:00 uur. Daarna moeten auto’s, 
busjes en vrachtwagens van deelnemers worden verwijderd. Het is alleen mogelijk uw 
auto in de Utrechtse binnenstad te parkeren tegen betaling. Er zijn gratis gebieden, 
buiten de centra.  

• Utrechtse Boekenmarkt organisatie levert standaard de kramen in de maat zoals 
hierboven beschreven. Het stageld is gebaseerd op een kraam van deze maat. 

• Kramen die -na afloop van de opbouwtijd – zonder tegenbericht van de huurder leeg 
blijven, vervallen aan de Utrechtse Boekenmarkt organisatie. Onderverhuur of 
doorverhuur is niet mogelijk. 

• Ruilen van standplaats is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van de 
organisatie. 

• Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de 
organisatie. 

 
OVERIGE VOORSCHRIFTEN 
De deelnemer huurt alleen de ruimte van een kraam (incl kraam) Alle ruimte voor of naast de 
kraam behoort toe aan de organisatie, deze ruimte kan alleen in overleg met organisatie opgevuld 
worden. Het is niet altijd mogelijk iets naast / buiten de kraam te plaatsen vanwege belangen van 
bewoners en winkels en voorschriften van de gemeente. 
 
Alle voordeuren, looppaden, stegen, nooduitgangen, brandtrappen en vluchtwegen, dienen vrij te 
blijven, de deelnemers dienen alle aanwijzingen van brandweer, beheerders, overheid en 
organisatie direct op te volgen. 
 
Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun 
aansprakelijkheid t.o.v. derden. 
 
De deelnemers zijn vanaf de toewijzing van hun standplaats/kraam verantwoordelijk voor deze 
plaats. Zij dienen zelf te controleren of kappen/zeilen voldoende vastzitten en de kraam 
afdoende verankerd is. 
 
Overige bepalingen aangaande organisatie Utrechtse Boekenmarkt: 
 

• Aanwijzingen van de organisatie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. 
Weigering en/of wangedrag leidt tot uitsluiting van de markt. Er bestaat dan geen 
recht op teruggave van betaalde kosten. 

• Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor het einde van de 
Utrechtse Boekenmarkt de kramen te ontruimen. 

• Overtredingen van wet- en regelgeving met betrekking tot schenken of verkoop van 
alcoholische dranken, geconstateerd tijdens een door de bevoegde instanties 
uitgevoerde controle, hebben verwijdering van de markt tot gevolg. Eventuele boetes 
en andere sancties, opgelegd door de bevoegde instanties, komen geheel voor 
rekening van de overtreders. De Utrechtse Boekenmarkt zal hiervan te allen tijde 
gevrijwaard blijven door de deelnemer die de overtreding begaan heeft. De Utrechtse 
Boekenmarkt heeft het recht alle eventuele nadelige gevolgen zoals boetes en 
andere schades, die ontstaan als gevolg van een overtreding, te verhalen op de 
overtredende deelnemer. 



• Na afloop van De Utrechtse Boekenmarkt op de voor u aangegeven tijd kunt u het 
marktterrein per auto weer bereiken. Houd rekening met uw collega’s wanneer u met 
uw auto over het marktterrein rijdt. 

• Vuilnis, lege flessen, dozen etc dient u zelf mee te nemen en zelf af te voeren. Er staan 
voldoende containers opgesteld. 

• U dient uw standplaats en kraam schoon op te leveren, anders worden 
schoonmaakkosten van minimaal EUR 50,- in rekening gebracht. 

• Uiterlijk een uur na afloop van de Utrechtse Boekenmarkt dient uw kraam leeg te zijn. 
• De Utrechtse Boekenmarkt organisatie behoudt zich het recht voor deelname te 

weigeren, zonder opgaaf van redenen. 
• De Utrechtse Boekenmarkt organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 

diefstal, verlies of schade. U neemt deel aan de Utrechtse Boekenmarkt op eigen 
risico. Daarnaast kan de Utrechtse Boekenmarkt organisatie niet aansprakelijk worden 
gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van 
hogerhand. 

• Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering. Deelname zonder 
WA verzekering is niet toegestaan. 

• De Utrechtse Boekenmarkt organisatie is verantwoordelijk voor de relevante 
vergunningen. 

• Bij afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt u 50% 
van het inschrijfgeld retour 

• Bij ernstige wanbetaling wordt een incassoprocedure gestart. De kosten daarvan zijn 
voor rekening van de debiteur en bedragen tenminste EUR 50,-. In gevallen, waarin de 
voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van De Utrechtse Boekenmarkt. 

 
De Utrechtse Boekenmarkt, januari 2020 
 
 


