
Reglement Zwolse Vogelmarkt

JH Bird Events B.V. (hierna te noemen: JH Bird Events) en IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. (hierna te 
noemen: IJsselhallen) organiseren gezamenlijk tweemaal per jaar de Zwolse Vogelmarkt (hierna te noemen: Zwolse 
Vogelmarkt) op de locatie van IJsselhallen in Zwolle (hierna te noemen: de Locatie). 

JH Bird Events en IJsselhallen worden hierna individueel tevens aangeduid als Organisator en gezamenlijk als de 
Organisatoren.

Het beleid van Organisatoren met betrekking tot de Zwolse Vogelmarkt is vastgelegd in dit reglement en is gericht op 
de optimalisering van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels niet alleen ten aanzien van het houden, 
verzorgen en kweken van deze vogels maar ook v.w.b. de aan- en verkoop van vogels. Vanuit het beleid ten aanzien 
van de gezondheid en welzijn van vogels, zijn door Organisatoren richtlijnen opgesteld die in eerste instantie bedoeld 
zijn voor het treffen van regelingen die de gezondheid en het welzijn van de vogels en de bezoekers borgen op de 
Zwolse Vogelmarkt, daarnaast bevat het reglement de uitgangspunten waar standhouders van de Zwolse Vogelmarkt 
aan gehouden zijn.

1. Begripsbepalingen. 

Bezoeker: Een bezoeker van de Zwolse Vogelmarkt.
Handelaar: Een natuurlijk of rechtspersoon die op commerciële/bedrijfsmatige wijze handelt in vogels en beschikt  
  over de daartoe van rechtswege geldige vergunningen.
Particulier: Een vogelkweker of vogelhouder, die op een niet commerciële wijze het kweken en houden van   
  vogels hobbymatig beoefent.

Als u wilt nagaan of u op commerciële wijze handelt in vogels dan kijkt u op www.rvo.nl. Bij een controle dient u, als u 
van mening bent als Particulier op de Zwolse Vogelmarkt actief te zijn, zelf aannemelijk te maken bij de inspecteur dat 
er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.

2. Wet- en regelgeving. 

Handelaren en Particulieren (standhouders) houden zich op de Zwolse Vogelmarkt aan alle nationale en Europese 
wet- en regelgeving met betrekking tot de Zwolse Vogelmarkt. De belangrijkste wetten en regelgevingen in dit kader 
zijn, maar zijn niet beperkt tot:
- de Wet Natuurbescherming
- de Gezondheids- en Welzijnswet dieren is onderdeel van de Wet Dieren geworden.
- CITES- overeenkomst betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild levende dieren- en   
 plantensoorten.
- EU regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten.
 
3. Standhouders 

Organisatoren organiseren de Zwolse Vogelmarkt op de Locatie. De Locatie kent de volgende regels. Handelaren en 
Particulieren verklaren door inschrijving voor de Zwolse Vogelmarkt bekend te zijn met de inhoud van het reglement 
en verbinden zich te conformeren aan onderstaande regels: 

3.1 
a. Op de Zwolse Vogelmarkt kunnen Handelaren en Particulieren de goederen, dieren en diensten aanbieden zoals 

zijn opgenomen in dit reglement. De Organisatoren hebben, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht 
te zijn, het recht:

1. goederen, dieren en diensten, die zij op grond van de omschrijving niet toelaatbaar achten; of
2. goederen, dieren en diensten, die niet zijn vermeld op het inschrijvingsformulier; of 
3. goederen, dieren en diensten die naar haar oordeel in strijd zijn of zouden kunnen zijn met de wet, de goede 

zeden, de openbare orde of een ordelijk verloop van de Zwolse Vogelmarkt; of
4. goederen, dieren en diensten, die in strijd zijn met enige bepaling van dit reglement of de overige 

deelnemingsvoorwaarden in de Locatie zijn opgesteld of worden gebruikt;te weigeren, respectievelijk 
onmiddellijk van de Zwolse Vogelmarkt te doen verwijderen, ook indien goederen, dieren en diensten als 
hierboven worden bedoeld op het bedoelde inschrijvingsformulier zijn vermeld.

b. De goederen, dieren en diensten, genoemd in lid a. van dit artikel, kunnen enkel worden tentoongesteld en/of 
worden verkocht door de op het inschrijfformulier genoemde ondernemingen, instellingen of organisaties.

c. Beschermde in- en uitheemse zoogdieren, vogels en schildpadden kunnen worden tentoongesteld en/of worden 
verkocht indien door het Ministerie van Landbouw en Visserij een vergunning wordt afgegeven, krachtens artikel 
3 van de wet op de dierenbescherming. Deze vergunning dient door de standhouder aangevraagd te worden en 
tenminste 3 weken vóór aanvang van de Zwolse Vogelmarkt in het bezit van de Organisatoren te zijn.



3.2
a. Het inschrijven voor deelneming aan de Zwolse Vogelmarkt dient te geschieden op een aan de standhouder 

ter beschikking gestelde inschrijvingsformulier. Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk vóór een door de 
Organisatoren bepaalde datum volledig ingevuld en ondertekend te zijn ingezonden. Indien de ondertekening 
door een niet-bevoegde van de desbetreffende standhouder is gedaan zullen de Organisatoren deze beschouwen 
als zijnde de ondertekening door een bevoegde en zal het dientengevolge de standhouder verplichten alle 
consequenties voortvloeiende uit deze inschrijving te aanvaarden.

b. Invulling, ondertekening en toezending door de standhouder van het inschrijvingsformulier geldt als een 
onherroepelijk aanbod van de standhouder tot deelname aan de Zwolse Vogelmarkt. Dit aanbod geldt als door 
de Organisatoren aanvaard indien en zodra de Organisatoren de standhouder een schriftelijke toewijzing van 
standruimte hebben doen toekomen.

c. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de standhouder worden ingetrokken, dan wel eenzijdig door de 
standhouder worden gewijzigd. Indien een standhouder een reeds ingediende inschrijving wenst te annuleren, 
zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek bij de Organisatoren dienen te worden 
gedaan. De Organisatoren kunnen een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen indien de standhouder 
heeft voldaan aan betaling van een annuleringsvergoeding volgens onderstaand schema:
25 % van de standhuur indien annulering van de inschrijving tenminste 6 maanden vóór aanvang van de opbouw 
van de Zwolse Vogelmarkt plaatsvindt;
50 % van de standhuur indien annulering van de inschrijving tenminste 4 maanden vóór aanvang van de opbouw 
van de Zwolse Vogelmarkt plaatsvindt;
75 % van de standhuur indien annulering van de inschrijving tenminste 2 maanden vóór aanvang van de opbouw 
van de Zwolse Vogelmarkt plaatsvindt;
100 % van de standhuur indien annulering van de inschrijving tenminste 1 maand vóór aanvang van de opbouw 
van de Zwolse Vogelmarkt plaatsvindt, of zoveel als naar oordeel van de Organisatoren dient te worden verkregen 
als vergoeding voor de ten gevolge van de annulering optredende kosten.

d. De Organisatoren kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat een inschrijving niet in behandeling zal worden 
genomen. De standhouders dienen bij hun inschrijving een overzicht te geven van de goederen, dieren en/
of diensten, waarmee zij voornemens zijn te exposeren. In elk geval dienen de op het inschrijvingsformulier 
gevraagde gegevens volledig te worden vermeld.

e. Deelname aan de Zwolse Vogelmarkt is éénmalig en geeft een Particulier en/of Handelaar geen rechten tot 
deelname aan een volgende editie van de Zwolse Vogelmarkt en/of een andere vogelmarkt op de Locatie en/of tot 
andere evenementen van de Organisatoren.

3.3 
De Organisatoren bepalen voor elke standhouder de plaats en de afmetingen van de standruimte die wordt 
toegewezen. De toewijzing van de standruimte geschiedt zo spoedig mogelijk en is bindend voor de standhouders, 
zowel voor wat betreft de afmetingen als voor wat betreft de plaats op de Zwolse Vogelmarkt. Indien er in totaal voor 
meer standruimte wordt ingeschreven dan dat er aan standruimte beschikbaar is, kan door Organisatoren minder 
standruimte worden toegewezen, dan waarvoor is ingeschreven en kunnen er inschrijvingen worden afgewezen. De 
Organisatoren zijn in bijzondere gevallen bevoegd tot wijziging van de reeds toegewezen standruimte, zonder dat de 
standhouder recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm dan ook of uit welke oorzaak die ook 
mocht worden geleden. Tot deze bijzondere gevallen behoort tevens overschrijving. In dit geval is de standhouder 
gerechtigd binnen 1 week na bekendmaking van deze wijziging zijn deelneming aan de Zwolse Vogelmarkt in verband 
met deze wijziging schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te annuleren.

3.4
a. Voor elke vierkante meter toegewezen standruimte zal door de betreffende standhouder standhuur zijn 

verschuldigd, ter hoogte van het bedrag vermeld op het inschrijfformulier en/of op enig ander document met 
betrekking tot de Zwolse Vogelmarkt. Bij de berekening van de standhuur wordt een gedeelte van een vierkante 
meter als één vierkante meter beschouwd.

b. De betaling van de standhuur dient te geschieden bij inschrijving en conform de regels die daaraan door 
Organisatoren zijn gesteld. 

c. Indien een standhouder de door hem verschuldigde bedragen niet heeft voldaan, wordt de inschrijving niet in 
behandeling genomen.

d. De kosten van standbouw en -inrichting, van aanleg op de stands van elektrische leidingen, aansluitingen voor 
gas, water, waterafvoer en telefoon, van gebruik van elektrische stroom, gas en water, alsmede de kosten van 
telefoongesprekken en alle overige bijkomende kosten komen voor rekening van de standhouder, tenzij anders is 
bepaald op het inschrijfformulier, de deelnemingsvoorwaarden en/of andere documentatie met betrekking tot de 
Zwolse Vogelmarkt. Voornoemde kosten dienen op de dag van de Zwolse Vogelmarkt direct door de standhouder 
aan Organisatoren te worden voldaan.

e. Standhouder heeft niet het recht betalingen aan de Organisatoren op te schorten en/of te verrekenen. Alle (betaal)
termijnen voor standhouders zijn fatale termijnen, zodat standhouder van rechtswege in verzuim is door het 
verstrijken daarvan.



3.5
a. De Locatie is beschikbaar voor het opbouwen en inrichten van de stands, alsmede het binnenbrengen van dieren 

en goederen gedurende een door Organisatoren bepaalde periode. Buiten deze periode zijn werkzaamheden aan 
de stands, alsmede het binnenbrengen van dieren en/of goederen niet toegestaan.

b. Indien 48 uur vóór het tijdstip waarop de Zwolse Vogelmarkt voor het bezoek wordt opengesteld, een standhouder 
niet over de hem toegewezen standruimte heeft beschikt, of indien op een eerder tijdstip vaststaat dat de 
standhouder niet over de hem toegewezen ruimte zal beschikken en/of hij niet aan zijn betalingsverplichtingen 
ter zake van de Zwolse Vogelmarkt heeft voldaan, kan door de Organisatoren zonder nadere sommatie of 
ingebrekestelling over deze ruimte worden beschikt, zonder dat zij gehouden zijn reeds ontvangen betalingen 
aan de standhouder te restitueren en zonder dat daardoor de verplichting van de standhouder vervalt om de nog 
verschuldigde bedragen te voldoen.

3.6
a. Aan de standhouders zal gedurende een door Organisatoren bepaalde periode gelegenheid worden gegeven tot 

het verwijderen van de dieren en/of goederen uit, alsmede het demonteren van de stands in, de Locatie.
b. De standhouder is gehouden de hun toegewezen standruimte na het beëindigen van de Zwolse Vogelmarkt in 

dezelfde staat achter te laten als op het moment dat deze aan hen ter beschikking is gesteld vóór de aanvang van 
de opbouwperiode.

c. Indien een standhouder niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens de Organisatoren ter zake van de 
Zwolse Vogelmarkt, kunnen deze:

1. Teneinde te bevorderen dat die verplichtingen zullen worden nagekomen, zonder gerechtelijke tussenkomst, 
de dieren en/of goederen van de betreffende standhouder, die zich in de Locatie of op de daarbij behorende 
terreinen bevinden, onder zich houden of voor rekening en risico van die standhouder doen opslaan;

2. De invordering van de door de standhouder verschuldigde bedragen uit handen geven en alle kosten, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke, die aan het invorderen van de verschuldigde bedragen zijn verbonden, 
ten laste van de standhouder brengen, al dan niet vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente, 
gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen.

4. De Locatie 

De Locatie heeft een uniek sluizensysteem waardoor tocht en kou tot een minimum beperkt zijn. Hierdoor is er voor 
de aangeboden vogels een verantwoorde omgevingstemperatuur. Daarnaast zijn er tappunten voor vers (drink)water 
aanwezig. 
Vier overzetkooien zijn gratis ter beschikking (o.a. bij deur 16, in de IJsselhal en bij het marktbureau) om de vogels 
te kunnen overplaatsen in een andere huisvesting, zodat ontsnappen van de vogels tot een minimum beperkt 
wordt. Voertuigen zijn gedurende de openingstijden (08.30 -14.00 uur) van de Zwolse Vogelmarkt in alle hallen 
verboden. Daarnaast is het ten strengste verboden te roken in de Locatie. Er zal streng worden gecontroleerd door 
Organisatoren op naleving van dit verbod en het staat Organisatoren vrij sancties te verbinden aan overtreding van 
voornoemd verbod en/of overtreding van andere regels vastgelegd in dit reglement en/of in andere documentatie 
opgesteld door Organisatoren met betrekking tot de Zwolse Vogelmarkt.

5. Toezicht. 

Dieren
Tijdens de Zwolse Vogelmarkt zijn er marktmedewerkers, kwaliteitsinspecteurs en twee bevoegd dierenartsen 
aanwezig.

Zij houden o.a. toezicht op:
 » de naleving van het marktreglement van de te koop aangeboden vogels tijdens aanwezigheid van het publiek;
 » de conditie en huisvesting etc. van de te koop aangeboden vogels; en
 » op het gedrag van het publiek en de standhouders. 

De marktmedewerkers zijn herkenbaar aan hun kleding. De kwaliteitsinspecteurs dragen dezelfde kleding en hebben 
bovendien een badge of zijn op een andere manier als zodanig herkenbaar. 
Organisatoren zijn bevoegd zowel standhouder(s) en/of persoon(en) bij overtredingen en/of wangedrag te manen de 
Locatie te verlaten c.q. de toegang te weigeren en kunnen daarbij niet gehouden worden tot restitutie van betaalde 
gelden.
De Nederlandse Voedsel En Warenautoriteit (N.V.W.A.) kan steekproefsgewijze controles uitvoeren. Ook kan 
de N.B.v.V. controles uitvoeren (audits) om te controleren of Organisatoren voldoen aan de gestelde regels over 
het houden van de Zwolse Vogelmarkt, zich houden aan de verplichtingen met betrekking tot dierwelzijn en zich 
conformeren aan het N.B.v.V keurmerk.

 



Mensen
Organisatoren stellen een EHBO team ter beschikking op de Locatie ten tijde van de Zwolse Vogelmarkt. Beveiligers 
worden door de Organisatoren ingehuurd om een veilige toegang en verblijf in de Locatie te bevorderen. Tevens 
worden de beveiligers ingezet voor de veiligheid van de bezoekers.

Bij calamiteiten in de Locatie dient deze te worden verlaten en dient iedereen zich te begeven naar een van de twee 
verzamelpunten waarvan de routing in de Locatie zichtbaar wordt aangegeven
De Zwolse Vogelmarkt wordt geopend voor publiek wanneer alle voertuigen uit de Locatie vertrokken zijn, dit om de 
veiligheid van de bezoekers te waarborgen. 
Organisatoren zorgen dat er voldoende horecagelegenheden zijn en ook dat er toiletten beschikbaar worden gesteld 
ten behoeve van bezoekers en standhouders van de Zwolse Vogelmarkt. 

6. Handelaren en Particulieren. 

Organisatoren dragen zorg voor een plattegrond van de Locatie met daarop aangetekend de standplaats van de 
Handelaren en Particulieren welke standruimte gereserveerd hebben. Voornoemde plattegrond is zichtbaar in de 
Locatie en kan bij het marktbureau worden opgevraagd. Reserveren van standruimte geschiedt middels het invullen 
van een inschrijfformulier en is alleen mogelijk indien een standhouder ruimte reserveert van boven de twee meter. Zie 
voor de aanvullende voorwaarden tevens de bepalingen in artikel 3.  
Onderverhuur van gereserveerde plaatsen is niet toegestaan. Mensen die voorafgaand aan de Zwolse Vogelmarkt 
geen standruimte hebben gereserveerd kunnen op de dag van de vogelmarkt zelf nog ruimte reserveren. 
Organisatoren houden hiervoor een deel van de beschikbare plaatsen vrij, maar op deze dag geldt vol is vol. De 
hiervoor bedoelde standhouders betalen de door hen gewenste ruimte op de Zwolse Vogelmarkt alvorens zij gebruik 
mogen maken van de standruimte. Op verzoek kunnen de gegevens van de standhouders beschikbaar worden 
gesteld aan externe controleurs (b.v. N.V.W.A.) die op basis van de geldende wet- en regelgeving bevoegd zijn 
hierover te kunnen beschikken. Indien het voor Organisatoren noodzakelijk is voornoemde informatie te verstrekken, 
conformeren Organisatoren zich aan het privacy statement met betrekking tot de Zwolse Vogelmarkt dat beschikbaar 
is via de website van de Zwolse Vogelmarkt. 

7. Te koop aangeboden vogels. 

Aan de te koop aangeboden vogels worden door de Organisatoren de volgende voorwaarden gesteld:
 » Vogels dienen bij voorkeur voorzien te zijn van een naadloos gesloten pootring met voor die vogel juiste 

diameter. Is de vogel niet geringd met een naadloos gesloten pootring dient er een verklaring van herkomst 
aanwezig te zijn van deze vogels.

 » Vogels moeten gezond en onbeschadigd zijn. Zieke vogels en vogels met beschadigingen/verwondingen 
dienen direct van de markt te worden verwijderd.

 » Niet zelfstandige vogels worden niet toegelaten.
 » Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels, alsook vleesduiven, afstammelingen der Columba livia, 

vallen onder de definitie pluimvee en worden niet toegestaan.
 » Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten zijn voorzien van een gesloten pootring. Deze pootring 

moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan de ”Regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten 
pootringen en andere merktekens” vastgelegd in de Flora en Faunawet 2002. Wordt een afwijking vastgesteld, 
dan moet de desbetreffende vogel van de markt worden verwijderd.

 » Vogels welke voorkomen op de bijlage A van de CITES verordening, mogen alleen te koop worden 
aangeboden als ze zijn voorzien van een vaste pootring of transponder(gechipt). De actuele CITES formulieren 
dienen bij de vogels aanwezig te zijn. Indien hier niet aan wordt voldaan, moet de vogel van de markt worden 
verwijderd.

Gezondheidseisen vogels:
Vogels afkomstig uit Nederland, EU lidstaten en EER landen. De vogels die afkomstig zijn van een houder in de EU 
of afkomstig zijn van een houder in een EER land, moeten voldoen aan de gezondheidseisen van artikel 7 van de EU 
Richtlijn 92/65. 

De vogels zijn:
a. afkomstig van een bedrijf waar gedurende de laatste 30 dagen voorafgaande aan de verzending geen aviaire 

influenza is gediagnosticeerd;
b. afkomstig van een bedrijf of uit een gebied ten aanzien waarvan geen beperkingen gelden uit hoofde van de 

maatregelen ter bestrijding van de ziekte van New Castle.
Voor papegaaiachtige geldt bovendien dat zij:

c. niet afkomstig mogen zijn van een bedrijf of in contact mogen zijn geweest met dieren van een bedrijf waar 
psittacose (Chlamide psittaci) is gediagnostiseerd. 
Het verbod geldt voor tenminste twee maanden vanaf het ogenblik waarop het laatste geval is gediagnostiseerd 
waarop een erkende behandeling onder veterinair toezicht is verricht.



8. Verkoopkooien. 

 » Vogels welke te koop worden aangeboden moeten bij voorkeur worden ondergebracht in kooien, waarin de 
vogels ook tijdens een tentoonstelling worden ondergebracht.

 » De kooien waaruit verkocht worden dienen op de tafels geplaatst te zijn. Vogels op de grond zijn niet 
toegestaan.

 » Kooien moeten schoon, heel en zitstokjes dienen aanwezig te zijn en voorzien van schone bakjes en flesjes 
voor vers voer en vers drinkwater (sommige gevallen vochthoudend fruit) 

 » Bij stapelen van de verkoopkooien dient de toevoer van frisse lucht en voldoende licht niet verhinderd te 
worden.

 » Het aantal vogels in een verkoopkooi dient te worden beperkt. Een kooi met de afmetingen van een universeel 
kooi bij voorkeur niet meer dan 2 vogels. (Zie huisvesting vogels)

 » De kooien waarin de vogels worden geplaatst voor de verkoop moeten in relatie zijn met de grootte van de 
vogels.

 » ndien er teveel vogels aanwezig zijn in de verkoopkooien dient u dit op aanwijzing van de kwaliteitsinspecteurs 
te veranderen. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen kunt u, door Organisatoren, van de markt 
verwijderd worden zonder restitutie van de reeds betaalde gelden.

Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor ziektes en/of andere gebreken of aantastingen van de ingebrachte vogels 
op/na of naar aanleiding van de Zwolse Vogelmarkt, noch voor mogelijke schade van welke aard dan ook die een 
standhouder of een derde in verband met de Zwolse Vogelmarkt lijdt.

9. Transport. 

De regels ten aanzien van dierentransport zijn op Europees niveau vastgesteld. De Transportverordening is van 
toepassing op alle gewervelde dieren die met een economisch belang worden vervoerd. Dit geldt dus ook als U 
bijvoorbeeld vogels wilt verkopen op een vogelmarkt.

Er zijn administratieve verplichtingen en regels met betrekking tot onder andere: 

 » de wijze waarop de dieren behandeld moeten worden;
 » wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren;
 » hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn;
 » welke reisschema’s gehanteerd moeten worden. 

Vogels kunnen in transportkooien naar de markt worden vervoerd. Deze transportkooien moeten voorzien zijn 
van vocht absorberende en stofvrije bodembedekking. Het dient vanuit het welzijn van dieren hiervoor geen voer 
te gebruiken. Als het transport naar de vogelmarkt meer tijd in beslag neemt dan 4 uur, dient er voldoende vers 
drinkwater en voer in de transportkooi aanwezig te zijn.

Als het transport van levende dieren een economische activiteit is, dan hebben bijna alle vervoerders een 
vervoerdersvergunning nodig. Dit is afhankelijk van het soort transport dat de vervoerder maximaal wil uitvoeren. De 
volgende situaties zijn mogelijk: 

 » De vervoerder voert nooit transporten uit die verder zijn dan 65 kilometer. In dit geval is er geen vergunning 
nodig.

 » De vervoerder voert alleen transporten uit die korter duren dan 8 uur (inclusief laden en lossen van de dieren) 
In dit geval is een vergunning type 1 nodig (conform artikel 10 van de Transportverordening).

 »  vervoerder voert ook transporten uit die langer dan 8 uur duren. In dit geval is een vergunning type 2 nodig 
(conform artikel 11 van de Transportverordening).

Een vervoerder mag maar één vergunning hebben. Met een type 2 vergunning mogen ook transporten korter dan 8 
uur worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving of voor het aanvragen van een vervoersvergunning, ga naar website: 
www.vwa.nl (ga naar Onderwerpen >Transport)

Sinds 1 januari 2007 is van kracht de transportverordening voor dieren. Het betreft transportverordening (EG) Nr 
1/2005. 

Elke Handelaar en elke Particulier welke aan de Zwolse Vogelmarkt deelneemt, dient met bovenstaande rekening te 
houden en draagt daar voor eigen rekening en risico zorg voor.



10. Certificaat van eigendom/gezondheidscertificaat. 

Voor de handel en het vervoer van dieren en dierlijke bijproducten binnen de Europese Unie is een certificaat van 
eigendom/gezondheidscertificaat vereist. Wanneer dieren vervoerd worden van het ene naar het andere land, 
moeten deze dieren vergezeld zijn van een certificaat van eigendom/gezondheidscertificaat. Standhouders die vogels 
verkopen op en/of vogels meenemen naar de Zwolse Vogelmarkt dienen in het bezit te zijn van een certificaat van 
eigendom/gezondheidscertificaat en dienen het voornoemde certificaat op eerste verzoek van de Organisatoren en/
of een andere organisatie genoemd in artikel 5 te laten zien. Indien de betreffende standhouder de voornoemde 
certificaten niet kan laten zien, dan zijn Organisatoren gerechtigd de betreffende standhouder van de Zwolse 
Vogelmarkt te (laten) verwijderen.

11. Controle door Organisatoren. 

Organisatoren zijn te allen tijde bevoegd om te controleren of door standhouder(s) aan de voorwaarden in dit 
reglement wordt voldaan. Als controle op de naleving van artikel 7 dat nodig maakt zijn de Organisatoren tevens 
bevoegd over te gaan tot pootring- en papieren controle. Indien de standhouder een dergelijke controle niet toestaat 
moet hij onmiddellijk de Locatie verlaten zonder dat hij recht heeft op restitutie van betaalde entree- en/of standhuur 
gelden.

12. Marktbureau. 

Het marktbureau is het sturend geheel op de Zwolse Vogelmarkt. Handelaren, Particulieren en bezoekers kunnen hier 
voor allerlei vragen en zaken terecht zoals informatie over de Zwolse Vogelmarkt, klachten, informatie met betrekking 
tot de Organisatoren, diefstal/vermissing, etc. Ook de pers, NVWA en overige controlerende instanties melden zich 
bij dit bureau. De locatie van voornoemd bureau op de Zwolse Vogelmarkt is ten tijde van de Zwolse Vogelmarkt 
aangegeven in de Locatie. 

13. Aansprakelijkheid. 

Het deelnemen aan en/of bezoeken van de Zwolse Vogelmarkt geschiedt volledig op eigen risico van de betreffende 
standhouder en/of bezoeker.  Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor verhindering van de uitvoering van de 
Zwolse Vogelmarkt en ook niet voor schades die ontstaan door (de dreiging van) de vogelgriep en andere (mogelijke) 
besmettelijke (dier) ziekten en/of door (overheids-) maatregelen welke in verband met (de dreiging van) dergelijke 
ziekte(n) worden getroffen. In geval van aansprakelijkheid van Organisatoren is deze te allen tijde beperkt tot 
vergoeding van directe schade en is nimmer hoger dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
aansprakelijkheidsverzekering van Organisatoren wordt uitgekeerd, aangevuld met het eigen risico. Organisatoren 
zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of 
stagnatie. 
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