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1. ORGANISATIE
Contactgegevens
Stichting De Hooglandse Wintersferen
Beukenlaan 11
3828 BM HOOGLAND
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Henk van Middelaar
06-24 99 31 31
info@hooglandsewintersferen.nl
www.hooglandsewintersferen.nl

De organisator van dit evenement is Stichting De Hooglandse Wintersferen, hierna genoemd de organisatie.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1 Datum en locatie
1. De Hooglandse Wintersferen vindt plaats op vrijdag 13 December 2019 van 15:00 tot 21:30 uur.
2. Dit evenement speelt zich af rond de Sint-Martinuskerk aan de Kerklaan 22, 3828 EB in Hoogland.
3. De organisatie heeft te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in het evenementenprogramma
en/of de indeling van het evenemententerrein.
2.2 Te exposeren producten of diensten
1. Het is te allen tijde verboden (fris)dranken, (zwak) alcoholische dranken, warme chocolademelk en/of glühwein
of andere drink- en etenswaren te verkopen of weg te geven (uitgesloten deelnemers gecontracteerd door de
horeca-uitbater van de Hooglandse Wintersferen in opdracht van de organisatie van de Hooglandse
Wintersferen). Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met de organisatie.
2. De kramen van de Hooglandse Wintersferen zijn bestemd voor de verkoop van kerstgerelateerde artikelen. Er
mogen uitsluitend producten worden verkocht die in overeenstemming zijn met het doel en het concept van de
Hooglandse Wintersferen. Op basis van het inschrijfformulier en de bijgevoegde foto’s wordt door de
organisatie bepaald of het product voldoet aan de gestelde eisen.
3. Naast de aard van het product kan de organisatie deelname aan het evenement weigeren indien dit
noodzakelijk wordt geacht in verband met de veiligheid, het dreigende ontstaan van schade en/of
(geluids)hinder.
4. De organisatie heeft te allen tijde het recht om -zonder schadevergoeding- goederen die niet vermeld zijn op
het inschrijfformulier, of op grond van de algemene voorwaarden niet toelaatbaar zijn, van het
evenemententerrein te doen verwijderen.
5. De organisatie bepaalt het aantal kramen waarin eenzelfde (soort) product of dienst wordt tentoongesteld en
verleent dus geen exclusiviteit.
2.3 Inschrijving
1. Inschrijven kan via het digitaal insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier welke op de website
www.hooglandsewintersferen.nl te vinden is.
2. De inschrijving dient vóór 06 oktober 2019 binnen te zijn bij de organisatie van de Hooglandse Wintersferen.
De datum van ontvangst van het formulier is bepalend voor de registratie.
3. Deelname is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan om kerstkramen door te verkopen of door anderen
dan de ingeschreven deelnemer te laten bemensen.
4. Kerstkramen zijn uitsluitend te reserveren conform de afgesproken constructie, materialen en maatvoering en
worden toegewezen op basis van beschikbaarheid.
5. Er worden geen grondplaatsen uitgegeven.
6. Het plaatsen van eigen kramen, tenten of (markt)tafels is verboden.
7. Per deelnemer worden maximaal 2 kerstkramen verhuurd.
8. Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen opgeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier
rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit
schriftelijk is overeengekomen.
9. U krijgt pas op 13 december 2019, bij aankomst op het terrein van de Hooglandse Wintersferen uw
marktkraam toegewezen. Voorafgaand zal hier niet over gecommuniceerd worden.
10. Voorafgaand aan het evenement ontvangen alle ingeschreven deelnemers een mail met nuttige informatie.
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2.4 Particulier of bedrijf
1. Onder particulieren verstaat men: kleine ondernemers die niet ingeschreven staan bij de KvK.
2. De organisatie verstaat onder bedrijven een onderneming die ingeschreven staat bij de KvK.
2.5 Betaling en annulering
1. Inschrijvers ontvangen binnen 14 dagen na inschrijving een ontvangstbericht. Uiterlijk 28 oktober 2019
ontvangen de deelnemers van de organisator een factuur met daarop vermeld het over te maken bedrag.
2. Uiterlijk 10 november 2019 moet het bedrag op de rekening staan van Stichting De Hooglandse Wintersferen.
3. Nadat het bedrag op de rekening van Stichting De Hooglandse Wintersferen staat, is de deelname pas
definitief. Indien dit niet heeft kunnen plaatsvinden vóór 18 november 2019, vervalt het recht op inschrijving.
4. Bij schriftelijke annulering ná 23 november 2019 is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.
2.6 Aansprakelijkheid
1. Deelnemers moeten beschikken over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.
2. Deelname aan het evenement geschiedt altijd op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze
aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan, en/of eventuele wijziging
en/of het af te gelasten van de Hooglandse Wintersferen.

3. HET GEBRUIK VAN DE VERKOOPSTANDS
3.1 Algemeen
1. Bij alle voorkomende problemen, klachten en/of calamiteiten is het eerste aanspreekpunt Henk van Middelaar.
Aanwijzingen van politie, brandweer en medewerkers van de organisatie dienen stipt te worden opgevolgd.
2. Standhouders zijn verplicht hun kraam in kerstsfeer aan te kleden.
3. Er zijn twee verschillende kramen te huur op de Hooglandse Wintersferen. U vind deze op het
inschrijfformulier. Alle kramen zijn standaard voorzien van prikverlichting, guirlandes, een achterzeil en een
stroomblokje in de buurt.
3.2 Op- en Afbouw
1. De opbouw is vrijdag 13 december 2019 van 12.30 uur tot 15.00 uur en de afbouw is vanaf 21:30 uur.
2. De opbouw van de marktkraam en het daarbij behorende lossen van uw goederen/producten, zal gefaseerd in
tijdsblokken plaatsvinden. Uiterlijk 20 november 2019 zal de organisatie bekend maken binnen welk tijdsblok u
kunt starten met lossen en opbouwen.
3. Tijdens de Hooglandse Wintersferen wordt de stroom centraal geregeld. Dat betekent dat de stroom voor de
horeca en verlichting van de kramen op vastgestelde tijden aan en uit worden gezet.
De aggregaten gaan aan op vrijdag 13 december om 13.00 uur en de aggregaten gaan uit op dezelfde dag
om 23.00 uur.
4. Bij aanvang van de Hooglandse Wintersferen moeten alle voertuigen van het kerkplein verwijderd zijn. Tijdens
de Hooglandse Wintersferen is verkeer op het kerkplein verboden. Het is bovendien niet toegestaan de auto of
aanhanger achter of bij de kraam te plaatsen.
5. Het is niet toegestaan de standplaats vóór het einde van de kerstmarkt op te breken.
6. Er vindt een toegangscontrole plaats bij het oprijden van het kerkplein.
7. Voertuigen die zich zonder toestemming van de organisatie op het terrein bevinden worden verwijderd en
bekeurd.
8. Tijdens de op- en afbouw moet voldoende ruimte vrij blijven om collega-deelnemers en nood- en hulpdiensten
te laten passeren.
3.3 Het gebruik van de verkoopstands
1. Het is niet toegestaan de standplaats uit te bouwen voor, achter of naast de kraam.
2. Het is niet toegestaan om de constructie van de kerstkraam wijzigen en/of houten delen te verwijderen.
3. Het is niet toegestaan de kerstkraam te verplaatsen.
4. Het is niet toegestaan van kraamplaats te ruilen zonder toestemming van de organisatie van de Hooglandse
Wintersferen.
5. Het is niet toegestaan materialen te bevestigen aan de gevels van naastgelegen en achterliggende gevels.
6. Het is niet toegestaan strooifolders en/of monsters met wegwerpverpakking te verspreiden.
7. Het is niet toegestaan straalkachels en extra verlichting (zoals bouwlampen) aan te sluiten op de
stroomaansluiting in verband met het risico op stroomstoringen.
8. Het is niet toegestaan de lichtbolletjes te vervangen door feller licht of spaarlampen.
9. Het is niet toegestaan kaarsen te branden of ander open vuur in de kerstkraam te plaatsen. Dit geldt ook voor
windlichten en waxinelichtjes.
10. Stroomaansluitingen worden -in overleg- beschikbaar gesteld. Aansluitsnoeren dienen met de opening naar
beneden geplaatst te worden. Bovendien moeten de snoeren geaard en spatwaterdicht zijn. Medewerkers van
de organisatie controleren continue op het juiste gebruik van stroompunten. Mocht illegaal gebruik toch
plaatsvinden dan wordt de stroom direct afgesloten en worden deze kosten bij u in rekening gebracht.
11. De standplaats moet na afloop schoon worden achtergelaten. Bij het in gebreke blijven worden de kosten op
de kraamhouder verhaald.
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4. Bij AFGELASTING VAN HET EVENEMENT
4.1 Het afgelasten van het evenement
1. De organisatie heeft te allen tijde het recht om bij extreme weersomstandigheden het evenement af te
gelasten. Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan een ernstige bedreiging voor de veiligheid van
de bezoekers, stortregens van meer dan 25 millimeter neerslag per uur en zware storm.
2. De organisatie heeft te allen tijde het recht om bij eventueel overlijden, ziekte of ongeval van betrokken
personen het evenement af te gelasten.
3. Bij voortijdige afgelasting van de Hooglandse Wintersferen, minder dan 3 dagen voor aanvang van het
evenement, wegens onvoorziene omstandigheden, ontvangen deelnemers een teruggave van 50% van de
inschrijfkosten.
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