STICHTING VLAGGETJESDAG SCHEVENINGEN

Voorwaarden voor deelname als kraamhouder en/of visverkoper:
-

Aanmeldingen die voor 20 mei 2022 binnen zijn gekomen worden in behandeling genomen.

-

Aanmelding betekent niet automatisch acceptatie door de organisatie.

-

Alle aanmeldingen die na deze datum worden ingediend, worden niet behandeld.

-

Voor eind mei wordt u geïnformeerd over de acceptatie van uw aanmelding. U ontvangt na

-

Later ontvangt u van ons een plattegrond waarop uw locatie is aangegeven en een inrijkaart voor

-

acceptatie van ons een bevestiging en een factuur.
op- en afbouw.
Op 18 juni 2022 kunt u opbouwen gedurende de tijden zoals vermeld op de bevestiging.

-

Het is niet toegestaan om eet- en/of drinkwaren te verkopen.

-

Het is niet toegestaan artikelen te verkopen die niet zijn aangemeld bij de organisatie.

-

-

Het schenken van alcohol is verboden.
Het is niet toegestaan voertuigen te plaatsen achter of in de buurt van de kraam.

-

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie artikelen te verkopen

-

Het is niet toegestaan om te flyeren of te samplen op het evenement.

-

Kraamhouders dienen zich ten alle tijden te houden aan de locatie die de organisatie/

-

Kraamhouders mogen op 18 juni 2022 pas beginnen met opruimen na akkoord van de

-

Op dit evenement zijn de eisen van de VWA van toepassing, evenals de Drank- en Horecawet. U

-

-

op het evenemententerrein of promotionele acties uit te voeren.
Alle aanwijzingen van de locatiemanager dienen terstond opgevolgd te worden.
locatiemanager voor hen heeft aangewezen.
locatiemanager.
bent hiervoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.
U dient daarnaast zelf zorg te dragen voor verzekering van uw handels- of privé-eigendommen en
het aansprakelijkheidsrisico. De Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen, alsmede de organisatie van
Vlaggetjesdag aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De Stichting
Vlaggetjesdag adviseert u om bij uw verzekeraar na te gaan of u gedekt ben voor genoemde zaken
op Vlaggetjesdag.

-

De kosten voor deelname dienen voor 10 juni 2022 op de rekening van Stichting Vlaggetjesdag
Scheveningen te zijn bijgeschreven. Bij te late betaling verliest u het recht op deelname.
Bij afzegging is restitutie van het deelnamebedrag alleen mogelijk wanneer dit uiterlijk twee
maanden voordat het evenement plaatsvindt bij de organisatie bekend is.
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