
Uw Gegevens

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

E-mailadres

Telefoonnummer

Factuuradres

Postcode Plaats

Ja, ik doe mee! ✓ vrĳdag ✓ zaterdag ✓ zondag

plek - minimale kosten € 1o0,-

2 meter KRAAM

4 meter kraam

VERKOOP van ETEN/groot verbruik € 250,-

elektriciteitsaansluiting van 230V/16A/3,5kW € 25,-
€ 30,-

€ 25,-

Over U en UWmarktkraam

Welke producten, ingrediënten of diensten ga je verkopen?

✓ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Datum Handtekening

(aanstrepen wat van toepassing is)



AlgemenE VOORWAARDEN
Bij inschrijving heeft u nog geen garantie op deelname. De organisatie kijkt naar assortiment en originaliteit. We nemen de
inschrijving in behandeling en beoordelen: aanbod, uitstraling en orginaliteit. U krijgt binnen een week van ons een bevestiging van
uw deelname.

In eerste instantie nemen wij alleen inschrijfformulieren aan van partijen die op vrijdag, zaterdag en zondag aanwezig zijn. Geen
dichte winkel in een verlichte winkelstraat. Vanaf 1 juni gaan wij kijken of we kramen kunnen combineren zodat de kramen
continue bezet zijn. Maar drie dagen heeft echt onze voorkeur.

Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden door de organisatie in behandeling genomen.

Onze voorwaarden (indien van toepassing - food):
• U voldoet aan de geldende voorschriften, vergunningen en eisen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.
• U beschikt aantoonbaar over de benodigde vergunningen en/of ontheffingen.
• Voedsel dient te worden bereid en opgediend conform de geldige hygiëne normen. Wanneer de aard van het werk het

noodzakelijk maakt om voedsel met de handen aan te raken dient er een voorziening aanwezig te zijn om de handen te wassen.
Er wordt te allen tijde gewerkt volgens HACCP voorschriften. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Men
is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorschriften.

• U voldoet aan de eisen die gelden voor installaties.
• U dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen van de betreffende gemeente, brandweer, politie en organisatie. De

brandweer zal mogelijk zelf veiligheidsinspecties uitvoeren en eventueel overgaan tot afkeuring van onveilig materieel.
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor afkeuring. Uw inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.

U mag alleen producten verkopen die bezoekers THUIS gaan nuttigen of gebruiken. Mocht u toestemming krijgen om eten te
verkopen die bezoekers op het terrein kunnen nuttigen, dan komt u in de categorie "Groot verbruik".

Wij verzorgen tijdens het festival de verkoop van (non) alcoholische dranken aan het publiek. De verkoop van drank door foodtrucks
en marktkramen is niet toegestaan, tenzij u schriftelijk akkoord heeft gekregen van de organisatie.

Uw kraam is opgebouwd. Inrichten van uw kraam kan op vrijdag 124 juni tussen 14.00 en 16.00 uur. Auto’s en vrachtwagens
voor bevoorrading moeten om 16.30 uur van het terrein af zijn.

De reguliere openingstijdens zijn:
Vrijdag 24 juni 2022 17.00 tot 24.00 uur - marktkramen tot 20.00 uur
Zaterdag 25 juni 2022 14.00 tot 24.00 uur - marktkramen tot 20.00 uur
Zondag 26 juni 2022 12.00 tot 20.00 uur - marktkramen tot 20.00 uur

Het terrein is van vrijdag 24 juni 2022 tot maandag 27 juni 09.00 uur continue beveiligd.

De elektra gaat er zondag om 21.00 uur af.

In verband met het plaatsen van uw logo op onze site ontvangen wij graag spoedig uw logo in jpg.

De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Deelname aan het festival geschiedt op eigen (ondernemers)risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke
schade dan ook, geleden door deelname aan het festival. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de
weersomstandigheden en ook niet voor schade geleden door deelnemers, derden en bezoekers door ongevallen of welk schade -
verwekkend feit dan ook.

Wij werken met pin. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen kas/pin-stroom. Er zijn muntjes in omloop voor sponsoren. Voor elk
muntje ontvangt u een bedrag van € 2,50. De verkoopprijs van een muntjes is € 2,50 inclusief 9% BTW. Wilt u op zondagmiddag
uw muntjes inleveren? Natuurlijk mag u ook contant geld aannemen.

U ontvangt een digitale factuur. Mocht u hiermee niet akkoord gaan, dan kunt u een bericht mailen naar
Karen@BonAppetitoHouten.nl

Het inschrijfgeld wordt gefactureerd en dient uiterlijk twee weken na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van
de organisatie.


