Voorwaarden standhouders Festivalmarkt 1
Ander Festival
Kramen
•
•

•

Een standplaats bestaat uit een marktkraam of eigen kraam van 4 meter met bijbehorende
werkruimte achter de kraam.
Onder een ideële kraam verstaan we stands waarin informatie wordt gegeven over ideële
organisaties. Zij werken op non-profit basis. In geval van twijfel dient een bewijs van de
Kamer van Koophandel te worden overlegd.
Onder een commerciële kraam verstaan we stands waarin een uiteenlopend aanbod van
kleding, cd´s, houten beelden, muziekinstrumenten, sieraden en ander snuisterijen kan
worden aangeboden. De stands dienen gerelateerd te zijn aan de uitstraling en missie van
het festival. In deze kraam mogen geen etenswaren of drank verkocht worden.

Reserveren en afzeggen na reservering of bevestiging
•

•
•

•

Reserveren kan tot uiterlijk 31 mei 2019 door het reserveringsformulier op de website
www.1Anderfestival.nl volledig in te vullen. Aan het insturen van een reserveringsformulier
kunnen geen rechten ontleend worden. Pas nadat u een bevestiging heeft ontvangen, stort u
het verschuldigde bedrag voor 12 juni 2019 op IBAN: NL46RABO0120447231 / BIC
RABONL2U ten name van Stichting Anders, Schijndel, onder vermelding van naam,
bedrijfsnaam en soort stand. Pas na bevestiging door de organisatie en ontvangst van de
betaling van de factuur is uw deelname definitief.
Als de factuur niet voldaan is vóór 12 juni vervalt uw reservering en daarmee uw recht op
een standplaats op de markt.
Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren per e-mail of brief. Als u afmeldt vóór 31 mei
worden er geen kosten berekend. Reeds betaalde bedragen worden teruggestort. Bij
afmeldingen na 31 mei 2019 wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Na 31
mei 2019 blijft het volledige bedrag verschuldigd.
Opgelet: Bewaar uw bevestiging en betalingsbewijs. Neem deze mee op de dag zelf! Alleen
met deze documenten krijgt u toegang tot het terrein.

Selectie
• Aanvragen worden behandeld volgorde van binnenkomst.
• Na sluiting van de inschrijftermijn wordt een selectie gemaakt. Een foto, menu, flyer van uw
kraam of producten kan helpen bij de selectie.
• De organisatie houdt zich het recht voor bedrijven en organisaties te selecteren op basis van
beschikbare ruimte, diversiteit in aanbod en als het aanbod niet past binnen de visie van
Stichting Anders.
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Veiligheid
•
•
•

Huurders dienen zich conform de algemene bezoekersvoorwaarden van Stichting Anders te
gedragen. Deze zijn te vinden op website www.1anderfestival.nl.
Toegangs- en evacuatiewegen dienen te allen tijde vrij te blijven onder andere voor de
hulpdiensten.
Als u gasflessen gebruikt, moeten deze gevuld zijn door een erkend vulstation of firma. Alle
gasslangen moeten voorzien zijn van een geldigheidsdatum. De aansluitingen moeten aan
alle aansluitpunten bevestigd zijn door middel van een (degelijke) slangenklem én u dient in
het bezit te zijn van een (jaarlijks gekeurd) brandblustoestel type ABC – minimum 6 kg (of
gelijkwaardig). Dit wordt gecontroleerd bij aankomst op het veld. Gevulde gasflessen dienen
op een, door de organisatie, vastgesteld punt te worden verzameld.

Aankomst
•

•

Auto´s mogen het veld op om te laden en lossen. De standhouders kunnen zich vanaf
8.00 t/m 12.00 uur melden bij de juiste ingang van het festivalterrein. Na 10.30 uur kan
ivm veiligheid geen toegang meer verleend worden aan arriverende kraamhouders. Vóór
11.30 uur moeten alle auto´s buiten het festivalterrein geparkeerd worden. Buiten het
festivalterrein kunt u zonder parkeerkosten uw auto kwijt. De gemeente Schijndel kent geen
parkeermeters. Er zijn wel plekken waar de blauwe zone geldt. U mag hier dan 2 uur
parkeren. Dit is te zien aan de borden, maar ook aan de blauwe vakken.
De ingang van het terrein is aan De pastoor van Erpstraat in Schijndel.

Afbraak festivalmarkt en betreden terrein
•

Commerciële stands en eetstands kunnen pas afgebroken worden na sluiting
van het festival om 23.00 uur. In verband met de veiligheid van de
Let op!
bezoekers wordt hierop geen uitzondering gemaakt.
Ideële stands verlaten het festivalterrein om 20.00 uur, omdat zij op een
deel van het festival geplaatst zijn waar zij weg kunnen zonder van invloed te zijn. De
organisatie bepaalt wie hier komt te staan.
Elektriciteit
•
•

Elektriciteit kan op aanvraag worden geleverd. Er mag geen gebruik gemaakt worden van
een eigen generator.
De festivalorganisatie brengt, per groep = eenheid van 3500 W, € 10 in rekening. Als meer
dan de afgesproken eenheden verbruikt zijn, worden extra stroomeenheden (naar boven
afgerond) in rekening gebracht of afgetrokken van uw milieuborg. U dient zelf voor minimaal
40 meter verlengsnoeren en stekkerdozen te zorgen. De kabels van eetstands moeten dik
genoeg zijn (minimaal 2,5 mm3). Elektrische apparatuur dient in orde en gekeurd te zijn.
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Afval
•
•

U dient zelf zorg voor te dragen voor de afvoer van uw afval. Er is geen vuilniscontainer op
het terrein aanwezig.
Aan alle standhouders wordt een milieuborg van € 20 gevraagd. Deze dient vooraf samen
met de standhuur en eventuele elektriciteitkosten te worden betaald. De milieuborg krijgt u
na sluiting van uw veld terug van onze medewerkers, als u zich aan de juiste richtlijnen hebt
gehouden over het opruimen en het meenemen van uw afval, teruggave van geleverde
materialen zoals zeilen en klemmen en na komen van de afgesproken verkoopvoorwaarden.

Milieuborg
Er wordt de standhouders een borg van € 20 gevraagd. Deze dient vooraf samen met uw
standhuur te worden voldaan. Er wordt een borg verwacht van alle standhouders.
Deze milieuborg ontvangt u na sluiting van uw veld contant terug, als u zich aan de juiste
richtlijnen hebt gehouden:
o Het opruimen van uw kraam na afloop van de markt;
o Het zelf mee terug nemen van uw gemaakte afval;
o De teruggave van geleverde materialen als zeilen en klemmen;
o Het niet na komen van de afgesproken verkoopvoorwaarden;
o Het niet voortijdig sluiten van uw stand.

Betalingen
Bezoekers van de markt rekenen contant met u af.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen omtrent het 1 Ander Festival of de festivalmarkt, kunt u terecht via
e-mail op festivalmarkt@stichtinganders.nu of diana@stichtinganders.nu. Wij zullen uw vragen
zo snel mogelijk behandelen.
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