Betreft: Standhouderspakket Rapalje Zomerfolk Festival 2018

Beste potentiële standhouder,
Hierbij ontvangt u het informatiepakket voor het Rapalje Zomerfolk Festival. Hiermee
proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden van de
standhuurplaatsen op dit evenement.
Het Rapalje Zomerfolk Festival zal worden gehouden op 9 en 10 juni 2018 in het Stadspark te
Groningen. In dit pakket komen onder andere de selectiecriteria, op- en afbouwinformatie en
promotiemogelijkheden aan bod.
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u altijd even contact opnemen
met: David Myles op 050-2110014 of mailen naar: standhouder@zomerfolk.nl
Met vriendelijke groet,
David Myles
Rapalje

Stichting Rapalje Festival – p/a Nieuwe Ebbingestraat 133, 9714AM, Groningen
Telnr. 050-2110014
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Festivalinformatie Rapalje Zomerfolk Festival
Het Rapalje Zomerfolk Festival wordt georganiseerd door muziekgroep Rapalje.

Programma
Het festival heeft een volgepland en gevarieerd programma voor jong en oud. Van
boogschietwedstrijden, workshops en kinder Highland Games tot ontspannen in het gras
genieten van een drankje terwijl de klanken van prachtige folkmuziek over het veld klinken. En
natuurlijk kan er altijd en overal gedanst worden! Het Rapalje Zomerfolk Festival is een feest
voor iedereen!

Publiek
Op het Rapalje Zomerfolk Festival komt een gevarieerd publiek af. Het open karakter en de
ontspannen sfeer trekken zowel gezinnen met jonge kinderen, als de echte Keltische
liefhebber naar het evenement. Omdat Rapalje erg bekend is in het hoge noorden, geven veel
fans hier extra bekendheid aan. We verwachten dat minimaal 6000 liefhebbers dit feest niet
willen gaan missen.

Openingstijden Festival
Verwachte festival-openingstijden:
Zaterdag:
12:00 – 24:00 uur
Zondag:
11:00 – 20:00 uur

(Vanaf 22:00 is het toegestaan om de stand te sluiten)

Het opbouwen van uw stand kan op de vrijdag voor het evenement. Meer informatie vindt u verderop in het document.
Let op: Eén van de twee dagen komen als standhouder behoort niet tot de mogelijkheden.

Omschrijving markt
De markt op Rapalje Zomerfolk Festival bestaat uit ongeveer 80 stands. Deze bieden een
ruime keuze aan Keltische, Middeleeuwse en Schotse producten. Bij het selecteren van
standhouders besteden we erg veel aandacht. Hiermee zorgen we voor gevarieerd productaanbod, zonder daarbij af te doen aan de Keltische uitstraling van het evenement.

Locatie: Stadspark
Het evenemententerrein in het Stadspark bestaat uit bossen, natuur en grasvelden zodat het
een ideale locatie is voor allerlei activiteiten. Het is een plek waar normaal al een hoop
mensen wandelen in het weekend.
Adres:
Paviljoenlaan 5, Groningen

Speciale activiteiten
Als u speciale activiteiten wilt doen op Rapalje Zomerfolk Festival kunt u een mail sturen naar:
standhouder@zomerfolk.nl
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Types verkoopruimtes op Rapalje Zomerfolk Festival
Marktkraam
De marktkraam heeft een lengte van ongeveer 390 bij
100 cm. Het dak is PVC-zeil. Nokhoogte 250 cm.
Zijhoogte 200 cm.
Exclusief stoelen, vloer, verlichting en water
Inclusief 2 entreekaarten, elektriciteit (max. 450 watt)
en 1 parkeerkaart
Prijs: € 100,00 (gehele weekend)

Plaatsverhuur per m2
Materiaal: groen vers gras. Minimaal 2m diep, vanaf 6
m2.
Exclusief tafels, stoelen, water en verlichting
Inclusief elektriciteit (max. 450 watt) en 1 parkeerkaart
Minimaal 6 m2: Incl. 2 entreekaarten
Minimaal 16 m2: Incl. 4 entreekaarten
Prijs: € 10,00 per m2 (gehele weekend)
Opties:

Opmerking:

Prijs:

Electriciteitsaansluiting
max 450 watt
Elektriciteitsaansluiting
max 1800 watt
Vrije ruimte naast de kraam

Niet geschikt voor koffiezetter, waterkoker, magnetron,
verwarming enz.

Gratis

bij meergebruik volgt verwijdering aansluiting

€ 20,00

per 1m breed en 2m diep

€ 30,00

Tafel 400 x 80
Klapstoel

Marktplanken op schragen

€ 15,00
Borg a € 20,00

Extra medewerkerskaart
Extra medewerkerskaart kind

Volwassene, gehele weekend geldig

Alleen ter plekke, niet vooraf te bestellen, op = op

Kind t/m 12 jaar, gehele weekend geldig

€ 10,00
gratis

Alle prijzen vermeld in dit pakket zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.

Parkeerkaarten:
Er is maar 1 parkeerkaart per standhouder beschikbaar, er is dus ook niet bij te bestellen.
Extra auto’s kunnen gratis op de bezoekersparkeerplaats gezet worden.
Houd hier svp rekening mee, de gemeente controleert erg streng en is niet zuinig met boetes.
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Inschrijving en selectie
Selectie van standhouders
Via www.zomerfolk.nl kunt u zich inschrijven voor deelname aan het Rapalje Zomerfolk
Festival.
Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld op assortiment en
uitstraling van de stand. Hierbij gaan wij met veel aandacht te werk, om ervoor te zorgen dat
de markt op het evenement gevarieerd en speciaal blijft.
Om ervoor te zorgen dat wij een zo goed mogelijke keuze kunnen maken vragen wij u uw
producten goed te omschrijven. Dus niet 'Keltische artikelen' of 'kleding', maar juist de
artikelen die uw stand anders dan maken dan de anderen. Ook weten wij graag de
verhoudingen van producten binnen uw assortiment.
Bijvoorbeeld: ‘Wij verkopen Keltische producten die wij als enige importeren hier in
Nederland. Onze producten bestaan voor 25% uit cd's, 25% uit wierrook, 50% uit kleding. De
kleding is volledig gemaakt van natuurkatoen, voorbeelden zijn te vinden op
www.websitemetfoto.nl.’
Het is niet toegestaan om tijdens het evenement andere producten te verkopen dan die u
opgegeven heeft. Wij zullen hierop controleren om te voorkomen dat er een te groot aanbod
komt van één bepaald product. Op basis van het assortiment van reeds ingeschreven
standhouders, de uniekheid van uw producten en de uitstraling van uw stand zullen wij u
direct plaatsen of op de reservelijst zetten.
U kunt bij het inschrijven een voorkeur uitspreken over locatie van de standplek, dit is echter
geen garantie voor plaatsing op die locatie.

Betalingsvoorwaarden
Als u geplaatst bent ontvangt u een factuur voor de door u bestelde standruimte en overige
producten. Vanaf dat moment is inschrijving definitief en zitten er kosten verbonden aan het
afmelden. Zie de algemene voorwaarden aan het eind van dit document.
Van deze factuur dient 50% binnen een maand na de factuurdatum betaald te zijn, de rest
uiterlijk 2 maanden voor het evenement. Doet u dit niet dan kunnen wij uw inschrijving laten
vervallen, met behoud van factuur.

Aanvullende informatie
Zodra wij klaar zijn met de indeling mailen wij u de laatste informatie. Wij mailen zodra de
standhoudersindeling bekend is, uiterlijk twee weken week voor het festival. Dit geldt ook
voor eventuele wachtlijsten.

5

Opbouwinformatie
Op de vrijdag voor het evenement bent u van harte welkom om de stand op te bouwen. We
verzoeken u tijdens het opbouwen om eerst uw auto uit te laden, zodat deze zo snel mogelijk
van het terrein af kan. Op deze manier hopen we voor alle standhouders de weg zo veel
mogelijk vrij te houden.
Het is niet toegestaan om aanhangers met voorraad achter de stand te plaatsen, zonder
vooraf verkregen toestemming van de organisatie. Via standhouder@zomerfolk.nl kunt u
hierover met ons overleggen.
Nog even de opbouwtijden op een rijtje:
• Aankomst vrijdag
1. U kunt van 8:00 tot 21:00 met de auto het terrein op
2. Om 21:00 wordt de oprit afgesloten
3. Om 22:00 dienen alle auto’s het terrein te hebben verlaten
• Zaterdag
1. U kunt van 8:00 tot 10:00 met de auto het terrein op
2. Om 10:00 wordt de oprit afgesloten
3. Om 11:00 dienen alle auto’s het terrein te hebben verlaten
4. 12:00 dient de stand klaar te zijn voor de bezoekers
5. Zodra ’s avonds alle bezoekers zijn vertrokken, kunt u met de auto kort het
terrein op
• Zondagochtend
1. U kunt van 9:00 tot 10:00 met de auto het terrein op
2. Om 10:00 wordt de oprit afgesloten
3. Om 10:30 dienen alle auto’s weer van het terrein af te zijn

Het kan zijn dat u niet altijd met de auto helemaal bij de stand kunt komen. Vooral met slecht
weer is dit onzeker. Een steekwagen meenemen scheelt in dat geval veel gesjouw.
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Afbouwinformatie
We willen verzoeken of u bij de afbouw eerst zo veel mogelijk uw stand wil inpakken, voordat
u de auto gaat halen. Op deze manier hoeft iedere auto maar eventjes op het terrein te staan
en kan iedereen blijven doorrijden.
Daarnaast is het terrein pas voor auto's toegankelijk als alle bezoekers zijn vertrokken. Dit
duurt minimaal een uur vanaf sluitingstijd.
Stappenplan:
1. U kunt uw kraam inpakken vanaf sluitingstijd markt
2. Pas als de wijkhouder het sein veilig geeft, kunt u uw auto gaan halen, mits de stand is
ingepakt
3. Op de standhouders parkeerplaats wordt u door de verkeersregelaar naar de oprijlaan
verwezen
4. Uw gastheer/-vrouw staat weer klaar om een parkeerplaats dichtbij uw kraam aan te wijzen
5. Na het inladen laat u uw standplaats weer schoon achter, ook klein afval is opgeruimd
Deze regels zijn er niet om u te pesten, maar om er samen voor te zorgen dat iedereen na een
lang weekend hard werk snel kan neerploffen op de bank (of in ons geval strobaal). Laten we
hierbij goed samenwerken en het ondanks de vermoeidheid gezellig houden!
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Algemene informatie
Verkoop eten en drinken
Het is niet toegestaan om etenswaren en dranken te verkopen, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming. Dit geldt ook voor verpakte producten, bestemd voor gebruik
buiten het festival.
Dit geldt met nadruk voor de verkoop van Mede (honingwijn). Door de grote hoeveelheid
gebroken glas op onze evenementen in het verleden, is het niet toegestaan om drank uit
glazen flessen te consumeren op het Rapalje Zomerfolk Festival. We zullen hierop streng
toezien om te voorkomen dat er mensen per ongeluk in gebroken flessen gaan staan.
Verder willen we iedereen erop wijzen om de algemene voorwaarden goed door te lezen, om
te voorkomen dat u op het terrein zelf voor verrassingen komt te staan.

Standhoudersbandjes en parkeerkaarten.
U krijgt deze spullen niet per post opgestuurd.
Bij aankomst op het terrein krijgt u van uw gastheer/vrouw een envelop met daarin uw
bestelde parkeerkaarten en polsbandjes. Mocht u toch meer bandjes nodig hebben dan u
heeft besteld of andere dingen als stoel of parkeerkaart, dan kunt u deze aanschaffen bij uw
gastheer/vrouw.

Vuilafvoer
Wat betreft het afval willen wij graag het volgende met u afspreken:
• Al uw vuil bewaart u dagelijks op een plek die voor de bezoeker niet zichtbaar is.
• Aan het einde van elke dag plaatst u al uw vuil aan de rand van de weg voor uw stand,
zodat onze vrijwilligers dit gemakkelijk kunnen afvoeren.
• Het is niet toegestaan uw vuil tijdens openingstijd in de voor bezoekers bestemde
kliko's te gooien. Wel mag u na openingstijd deze kliko’s gebruiken.
• U kunt vuilniszakken verkrijgen bij de infotent. Indien u verwacht erg veel afval te
hebben, kunt u dat van tevoren aangeven. Wij zullen hier dan rekening mee houden.

Noodparkeerplaats
Het is niet toegestaan om de auto te parkeren op de met afzetlint afgezette plekken. Deze
moeten vrij blijven voor hulpdiensten. Auto's die daar toch staan worden weggesleept en
kosten worden verhaald op de eigenaar.

Toezicht
Vanaf vrijdag 21:00 uur is er toezicht aanwezig op het terrein. Ook ‘s nachts zal er toezicht
aanwezig zijn en rondlopen over het terrein. Het deelnemen aan het Rapalje Zomerfolk
Festival is echter geheel op eigen risico.
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Elektra en verlichting
Een eventuele elektra-aansluiting leggen we binnen 50 meter van de stand, u dient dus zelf
een haspel mee te nemen van ten minste deze lengte. Om te voorkomen dat de elektraaansluiting bij regen vaak uitvalt, dienen alle gebruikte kabels geschikt te zijn voor slecht
buitenweer. Hou hier svp rekening mee, het is erg vervelend als het licht telkens uitvalt omdat
de buurman een goedkoop stekkerblokje in een plas water heeft liggen.
Vanwege diefstalgevoeligheid van de kabels beginnen we zondag altijd snel met het opruimen
van de elektra. Hou er daarom rekening mee dat u tijdens de afbouw geen gebruik meer kunt
maken van eventuele verlichting.

Vuur
Het stoken van vuur is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf. Daarnaast
leveren wij geen hout als dit niet van tevoren is aangevraagd, omdat we maar een beperkte
voorraad beschikbaar hebben. Doe je een workshop of andere activiteit waarbij je vuur en
hout nodig hebt? Geef dit dan uiterlijk twee weken voor het evenement bij ons aan.

Overnachten
Als standhouder bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een plek om te
overnachten. Er zijn op het terrein geen faciliteiten voor overnachting, wel is in het stadspark
een camping aanwezig (www.campingstadspark.nl).

Gastheren en -vrouwen
Het terrein is verdeeld over een aantal gastheren en -vrouwen. Deze mensen zullen u
begeleiden en de parkeerplaats voor uw auto aanwijzen. Deze gastheren en -vrouwen kunnen
u ook helpen aan informatie en dingen voor u regelen. Bij aankomst geven ze u de
polsbandjes en parkeerkaarten.
Volg ten allen tijde de aanwijzingen van deze gastheren/-vrouwen op, want deze geven ze niet
voor niets. Ze doen hun best om hiermee alles zo vloeiend mogelijk voor u en de rest te laten
verlopen. Het negeren van aanwijzingen en/of uitschelden van onze medewerkers wordt
zoals u weet niet getolereerd. Net zoals scheldende medewerkers tegen standhouders niet
getolereerd worden.

Vrijwilligers
Het Rapalje Zomerfolk Festival zou niet kunnen bestaan zonder de medewerking van veel
enthousiaste vrijwilligers. Zij houden het terrein schoon, begeleiden het verkeer en staan altijd
klaar voor de standhouders. De vrijwilligers worden door veel standhouders geroemd om hun
welwillendheid, vriendelijkheid en enthousiasme. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op!
Wij doen erg ons best om dat zo te houden, omdat wij Rapalje Zomerfolk Festival zien als een
evenement waarbij bezoekers, standhouders, medewerkers en organisatie op een informele
manier er samen een geweldig feest van maken. We rekenen hierbij op uw medewerking!
Mede namens onze vrijwilligers: hartelijk bedankt en een fantastisch feest gewenst!
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ALGEMEEN REGLEMENT
Rapalje Zomerfolk Festival 2018
ALGEMEEN
Artikel 1
a. Rapalje Zomerfolk Festival 2018 vindt plaats op 9 en 10 juni 2018 in het Stadspark, te Groningen, hierna te noemen de locatie.
b. De openingstijden van Rapalje Zomerfolk Festival 2018 zijn nader door de organisatie te bepalen en worden later gecommuniceerd,
c. Organisator van Rapalje Zomerfolk Festival 2018 is Rapalje V.O.F. hierna te noemen de organisatie.
d. Algemeen: Rapalje Zomerfolk Festival 2018 – p/a Nieuwe Ebbingestraat 133, 9714 AM, Groningen. telnr. 050-2110014 , E-Mail: info@zomerfolk.nl, Website: www.zomerfolk.nl
e. De algemene doelstelling is het organiseren van een 2 dagen durend evenement met als hoofdthema Schotland en Keltische cultuur.
f. De organisatie stelt zich onder meer tot taak:
- toe te zien op het goede verloop van het evenement en de naleving van de bepalingen van het Algemeen Reglement Rapalje Zomerfolk Festival 2018.
- het uitoefenen van alle bevoegdheden met betrekking tot de gang van zaken van het evenement en het zonodig beëindigen van elke activiteit die strijdig is met de orde en doelstelling van Rapalje Zomerfolk Festival 2018 c.q.
het nemen van maatregelen die daar toe strekken.
BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DEELNAME
Artikel 2
a. Deelname is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier www.zomerfolk.nl. Definitieve deelname is gegarandeerd na het invullen en (digitaal) ondertekenen van het inschrijfformulier, ontvangen van schriftelijke bevestiging
van de organisatie, waarna voldaan moet worden aan de betalingsvoorwaarden en naleven van dit Algemeen Reglement Rapalje Zomerfolk Festival 2018 tijdens het evenement zelf. Hieraan kunnen echter geen rechten
ontleend worden.
b. Indien ondertekening door een onbevoegde medewerker van desbetreffende exposant is gedaan zal de organisatie dit beschouwen als zijnde ondertekend door een bevoegde en de desbetreffende exposant verplichten alle
consequenties voortvloeiend uit deze ondertekening te aanvaarden.
c. De exposant van Rapalje Zomerfolk Festival 2018 dient zorg te dragen dat zijn stand verzorgd is en geen gevaar of irritatie oplevert voor de bezoekers van de beurs.
d. De kwaliteit van de stand en het assortiment dient te voldoen aan de eisen die gesteld worden door de organisatie van Rapalje Zomerfolk Festival 2018.
e. Bij deelname aan meerdere beurzen, gelijktijdig met Rapalje Zomerfolk Festival 2018, kan de organisatie op deze grond deelname aan het evenement weigeren.
f. De organisatie is bevoegd, voor en tijdens het evenement, een stand te weigeren/verwijderen indien deze niet aan de gestelde eisen voldoet. De kosten c.q. schade die hierdoor ontstaat, zijn voor rekening van de exposant.
g. De exposant zorgt voor de aanvoer, inrichting, onderhoud en het ontruimen en schoon achterlaten van zijn/haar stand.
h. Graven op het terrein is absoluut niet toegestaan, alsmede rijden met een voertuig over niet-verharde paden zonder duidelijke toestemming van de organisatie.
Indien de exposant hierin in overtreding gaat is hij/zij geheel aansprakelijk voor de aangerichte schade en de exposant wordt onmiddellijk door de organisatie verwijderd van het expositieterrein zonder retournering van
standgeld. Exposanten mogen in geen geval met hun voertuigen afwijken van de asfaltpaden, alleen daar waar de organisatie rijplaten heeft gelegd is dit mogelijk tot maximaal 2 uur voor de aanvang van het evenement op
aanwijzing van de organisatie. Vrachtwagencombinaties met aanhanger mogen het terrein niet oprijden, materialen worden bij het lospunt bij de dienstingang gelost en de materialen worden met steekwagens of andere
vervoersmiddelen bij de stands afgeleverd. Alle voertuigen met alleen handbagage worden niet tot het terrein toegelaten. Alle aanwijzingen van medewerk(st)ers van Rapalje Zomerfolk Festival in deze dienen te allen tijde te
worden opgevolgd.
i. Stroom- en watergebruik. Voor het gebruik van water dient de exposant eerst contact op te nemen met de organisatie van Rapalje Zomerfolk Festival 2018. De exposant dient zelf voor stroom een deugdelijke goedgekeurde
verlengkabel van min. 50 meter te verzorgen en voor het watergebruik een waterslang van min. 50 meter mee te brengen. Per elektrisch aansluitpunt is een maximaal van 450 watt gesteld.
j. Vuilnis en overig afval. De organisatie stelt elke dag een vuilniszak t.b.v. restafval beschikbaar en haalt dagelijks de volle exemplaren op, alsmede papier en karton, mitsdien dit gescheiden wordt aangeleverd. Alle kosten die
de organisatie maakt met betrekking tot het opruimen en/of schoonmaken van stands na het evenement zijn voor rekening van de exposant. Alle overige vuilnis anders dan genoemd restafval in de daarvoor bestemde
vuilniszakken, papier en karton, dient de exposant zelf af te voeren.
k De exposant is verplicht zijn/haar stand tijdig in te richten. Men dient uiterlijk 9 juni 2018 voor openingstijd gereed te zijn. Voertuigen mogen op zaterdag en zondag vanaf anderhalf uur voor opening tot een half uur na
sluiting het terrein niet op. Afbreken is mogelijk op zondag 10 juni 2018 vanaf 20.00 uur (indien de organisatie het sein ‘veilig’ geeft) tot 22.00 uur. Overdekte stands en tenten verhuurd door Rapalje Zomerfolk Festival dienen
uiterlijk zondag 10 juni 2018 om 24.00 uur te zijn ontruimd. Maandag 11 juni kan vanaf 07.00 uur t/m 11.00 uur verdergegaan worden met de afbouw in geval dat de exposant een eigen tent heeft.
l. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisatie is het de exposant niet toegestaan:
- met voertuigen het terrein op te gaan, buiten de hierboven gestelde tijd en datum.
- delen van de stand aan derden onder te verhuren
- gelden te vragen voor demonstraties.
- enquêtes te houden onder de exposanten en/of bezoekers.
- apparaten, machines e.d. in werking te stellen, gebruik te maken van microfoons, luidsprekers of andere audio apparatuur.
- door aanroepen belangstelling te wekken.
- open vuur te hebben zonder door exposant aangevraagde schriftelijke toestemming van de organisatie.
- artikelen te verkopen c.q. demonstreren die niet op het inschrijfformulier zijn vermeld bij de inschrijving.
- de stand tijdens de openingsuren, gesloten of onbeheerd te houden.
- buiten de stand folders, prijscouranten e.d. uit te reiken of op enige andere wijze reclame te maken voor hun presentatie.
- dranken en/of etenswaren te verkopen en/of weg te geven aan niet potentiële klanten in de stand.
- reclame te maken voor goederen en diensten die niet op Rapalje Zomerfolk Festival 2018 aanwezig zijn.
- reclame- en/of firmaborden te plaatsen die groter zijn dan 100 centimeter bij 60 centimeter
- auto's, andere vervoermiddelen, of andere objecten op het expositieterrein te plaatsen.
m. Exposanten krijgen twee-, of vier (alleen bij de huur van een tent van 5x5) gratis deelnemerskaarten voor Rapalje Zomerfolk Festival 2018 verstrekt waarmee het terrein vrij toegankelijk is. De deelnemerskaart of herkenning
van dien aard dient tijdens het evenement te allen tijde, wanneer daarom gevraagd wordt, getoond te kunnen worden. Indien de exposant meerdere deelnemerskaarten dan twee nodig heeft, kan hij/zij daarvoor de
entreekaarten met korting kopen à € 10,00 excl. BTW.
n. De organisatie heeft het recht, met betrekking tot Rapalje Zomerfolk Festival 2018, ingezonden materialen, artikelen, foto’s en namen van exposanten c.q. diensten te gebruiken in publicaties.
o. De organisatie heeft het recht opnamen of andere afbeeldingen tijdens Rapalje Zomerfolk Festival 2018 te maken en te gebruiken voor eigen doeleinden, mits niet vooraf schriftelijk door deelnemers geweigerd.
p. De locatie van de stand zal worden bepaald en bekend gemaakt door de organisatie van Rapalje Zomerfolk Festival 2018.
q. Wijzigingen aan de overeenkomsten tussen Rapalje Zomerfolk Festival en exposanten zijn alleen geldig na schriftelijke indiening door de exposant en bevestiging door de organisator van wijzigingen. Mondeling afgesproken
wijzigingen zijn dus niet geldig.
KOSTEN VAN DEELNAME
Artikel 3
De deelnamekosten voor exposanten bedragen voor de gehele periode;
a. Marktkraam
- Deelname € 100,00 excl. 21% BTW voor een kraam van 4 meter, exclusief aansluiting- en gebruik water, stoelen en tafels.
b. Catering
- Het is niet mogelijk om via de inschrijfprocedure voor standhouders een aanmelding te doen als cateringstandhouder. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met info@rapaljefestival.nl.
c. Grondplaatsen (minimaal 6 m2) exclusief aansluiting- en gebruik water, stoelen en tafels. Per m2 € 10,00 excl. 21% BTW
d. Tenten
- horen hier vooralsnog niet bij het aanbod
e. Diversen
- Medewerkerskaart kind per stuk gratis onder 12 jaar.
f. Stroom en water
- Aansluiting en gebruik per stroompunt 3 AMP, 220 V, 450 Watt gratis bij elke standplaats. (dus geen koffiezetter, waterkoker, magnetron, verwarming en andere veelgebruikers)
-Aansluiting van 220 V, 1800 Watt te huren voor € 20.00
h. Wateraansluiting zal wanneer mogelijk tegen een nader te bepalen kostprijs kunnen worden aangeboden.
i. Vaste bijdrage administratie-, PR.- en afvalkosten zitten bij de hierboven genoemde prijzen inbegrepen.
j. Na inschrijving ontvangt de exposant een nota betreffende het standgeld, deze dient binnen de betalingstermijn te zijn voldaan.
k. Exposanten hebben het recht tot 1 april 2018, indien aantoonbaar door overmacht gedwongen, hun deelname geheel of gedeeltelijk in te trekken, mits schriftelijk bij de organisatie, aangetekend ontvangen en de organisatie
de reden van afzegging schriftelijk heeft goedgekeurd. De gedane betaling van betreffende exposant zal retour gestort worden. Hierna zal bij opzegging tot 3 weken voorafgaand aan Rapalje Zomerfolk Festival 2018 tevens
retourstorting plaatsvinden, echter dan met aftrek van € 35,00 administratiekosten. Wanneer binnen 3 weken voorafgaand aan Rapalje Zomerfolk Festival 2018 deelname wordt ingetrokken, zal er geen terugbetaling
plaatsvinden.
l. Alle bedragen die genoemd zijn in het kader van Rapalje Zomerfolk Festival 2018, tenzij anders vermeld zijn exclusief 21,0 % BTW.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 4
a. De exposant is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook die door toedoen of nalatigheid van zichzelf, personeel, personen die voor hem/haar werkzaam zijn of personen die door hem/haar in bezit van een
deelnemerskaart zijn gesteld.
b. Exposant is verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren voor ten minste Є 1.250.000,00.
c. Vanaf 8 juni, tijdens Rapalje Zomerfolk Festival 2018 buiten de openingstijden van het evenement tot 12 juni, is er bewaking aanwezig van 21.00 uur 's avonds tot 08.00 uur ‘s morgens.
d. De organisatie en hun personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door beschadiging, diefstal of verloren gaan van goederen van exposanten, niet of niet voldoende functioneren van de
(aangelegde) faciliteiten op het expositieterrein, schade aan derden of andere schade in die aard, voor, tijdens en na Rapalje Zomerfolk Festival 2018, de organisatie ziet bij voorkomende schade/ongevallen af van elk verhaal
van exposanten van Rapalje Zomerfolk Festival 2018.
e. De organisatie heeft het recht, op grond van niet te voorziene omstandigheden, die buiten hun toedoen zijn ontstaan, Rapalje Zomerfolk Festival 2018 geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan, de datum en tijden te
wijzigen, zonder dat in die gevallen exposanten aanspraak kunnen doen gelden tegen de organisatie op vergoeding van schade in welke vorm dan ook.
f. Wijzigingen aangegeven onder d. van dit artikel geven de exposant niet het recht hun deelname door middel van inschrijving geheel of gedeeltelijk terug te nemen.
g. Vindt Rapalje Zomerfolk Festival 2018 geen doorgang, dan worden de inschrijvingen als vervallen beschouwd en worden de door exposanten gedane betalingen retour gestort onder aftrek van de reeds door de organisatie
gemaakte kosten voor wat betreft Rapalje Zomerfolk Festival 2018.
h. Alle mondelinge overeenkomsten, toezeggingen en speciale regelingen gelden slechts na schriftelijke bevestiging door de organisatie.
SLOTBEPALING
Artikel 5
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk wordt geacht, beslist de organisatie.
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