Food & Goodies events V.o.F.
Algemene Voorwaarden
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen en locaties.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door Food & Goodies
events.
Food & Goodies Events V.o.F.; hierna te noemen; F&G /organisatie/marktmeester
Het terrein/Landgoed; Locatie waar een F&G evenement plaats vindt
Deelnemer/standhouder; Persoon of onderneming die deel neemt aan een F&G evenement
AANMELING
- U kunt zich uitsluitend inschrijven d.m.v. de betreffende inschrijfformulieren te vinden op de website
www.foodengoodies.nl
- Alle correspondentie zal plaatsvinden via e-mail. Bewaar deze dus nauwkeurig
- Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van de organisatie én het
tijdig en volledig voldoen van de betreffende factuur binnen de betalingstermijn.
- Indien u zich voor meerdere data inschrijft bekijken wij per evenement of deelname mogelijk is.
- Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven.
- De organisatie doet haar uiterste best om rekening te houden met specifieke wensen, maar kan geen
garanties geven tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
- Het assortiment waarmee u zich inschrijft is gelijk aan het assortiment dat u op het F&G evenement aanbiedt.
Zo kunnen we een goed gevarieerd aanbod behouden. Voor wijzigingen in het assortiment dient u schriftelijk
toestemming te vragen.
- Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
- Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige WA verzekering. De organisatie wil een bewijs van
verzekering opslaan in haar administratie.
- Deelnemers moeten handelingsbekwame natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder, een vaste woon- en
verblijfplaats hebben en in het bezit zijn van een geldige legitimatie.
ANNULERING
- Annulering dient schriftelijk (per e-mail) en gedateerd te gebeuren.
- Annulering door deelnemers is gratis to 14 werkdagen voor aanvang van het evenement.
- Bij annulering korter dan 14 dagen voor het evenement is het volledige reserveringsbedrag verschuldigd.
- No-show op het evenement en/of het niet tijdig voldoen van de factuur ontslaat niet van de
betalingsverplichting.
- Indien een evenement van F&G om redenen die buiten de invloed van F&G liggen door F&G, een derde
partij, overheid of verhuurder vroegtijdig afgelast of ingekort wordt, kan F&G in geen geval
aansprakelijk worden gesteld en is restitutie van het deelnamegeld niet mogelijk.
- Indien een F&G evenement binnen 24 uur voor aanvang door F&G wordt afgelast wegens overmacht of
gevaarlijke weersomstandigheden, dan zal F&G 50% van het reserveringsbedrag terug betalen.
- F&G events zal haar best doen om in geval van annulering alle deelnemers per mail of SMS te informeren. Let
ook op de website en de facebookpagina voor het laatste nieuws..

BETALING
- Betaling van de factuur is alleen mogelijk per bankrekening NL41KNAB0255287259 t.a.v. Food & Goodies
events onder vermelding van het factuurnummer.
- Contante betaling op een evenement is niet mogelijk.
- Indien betaling niet 7 dagen voor aanvang van het evenement is ontvangen dan komt het recht op deelname
te vervallen. De betalingsverplichting blijft bestaan.
- Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig betalen van de factuur komen geheel voor rekening van de
deelnemer.
VOOR AANVANG VAN HET EVENEMENT
- Circa 7 dagen voor aanvang van het evenement ontvangt u van F&G een nieuwsbrief over het evenement.
- Deelnemers kunnen laden en lossen binnen de in de nieuwsbrief gecommuniceerde op-en afbouwtijden.
- Bij aankomst op locatie worden deelnemers door de organisatie naar hun kraam gewezen.
- Hou de lostijd zo kort mogelijk. Begin met inrichten van uw kraam, nadat uw auto buiten het terrein is
geparkeerd.
- Het is deelnemers niet toegestaan om auto’s achter de kraam te parkeren. Auto’s dienen op de door de
organisatie aangewezen locatie geparkeerd te worden.
- Deelnemers dienen stapvoets te rijden en op het asfalt te blijven. Het is streng verboden om door de berm of
over het gras te rijden, tenzij er toestemming van de organisatie is gegeven.
- Kosten veroorzaakt door schade aan het landgoed voortvloeiend uit het berijden van het landgoed buiten de
verharde paden zijn direct voor de bestuurder.
- Kramen die zonder tegenbericht van de deelnemer een half uur voor aanvang van het evenement nog leeg
zijn vervallen aan de organisatie.
- het is niet toegestaan om kramen zonder toestemming van de organisatie onder te verhuren aan andere
Partijen.
- Een half uur voor aanvang van het evenement sluit het terrein voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens een F&G
evenement is het terrein niet meer bereikbaar per auto.
TIJDENS HET EVENEMENT
-Aanwijzingen van de marktmeester, politie of toezichthouders dienen stipt opgevolgd te worden.
- Er dient te allen tijde een vrije doorgang van minimaal 350 cm te zijn ten behoeve van hulpdiensten. Om die
reden mogen en geen obstakels voor de kraam geplaatst worden. Het is tevens niet toegestaan om kramen
zonder toestemming van de organisatie te verplaatsen.
- Deelnemer mag zonder toestemming van de organisatie niet uitbreiden buiten de gehuurde oppervlakte.
- Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van slecht weer voorzieningen.
- Er mag geen schade worden aangebracht aan kramen en het terrein. Het gebruik van spijkers, nieten e.d. is
niet toegestaan.
- De kraam dient er te allen tijde opgeruimd en verzorgd uit te zien.
- De voorzijde en eventuele zijkanten van de evenemententafel dienen volledig te zijn afgesloten, zodat het
publiek geen zicht onder de tafel heeft.
- De kraam dient te allen tijde bemand te zijn.
- Het is niet toegestaan om de kraam voor afloop van het evenement te ontruimen
- Het gebruik van flyers is uitsluitend toegestaan indien deze gebundeld zijn of van hand tot hand gaan.
ELEKTRICITEIT
- De organisatie levert alleen elektriciteit, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van waren. Indien u
elektriciteit gereserveerd heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor minimaal 50 meter geschikte haspel
of verlengsnoer en stekkers met een deugdelijke randaarde en een waterdichte connector behuizing.
Kerndikte moet minimaal 3 x 1.5 mm zijn

- Elektriciteit zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde elektriciteit (aangegeven in
watt).
- Opgave van de benodigde hoeveelheid elektriciteit dient vermeld te worden op het reserveringsformulier.
Zonder vermelding behoudt de organisatie zich het recht voor om geen elektriciteit aan te bieden.
- Indien op de dag van het evenement blijkt, dat de deelnemer geen elektriciteit meer nodig heeft, dan is het
niet mogelijk om het reeds betaalde reserveringsbedrag geretourneerd te krijgen.
- Deelnemers die op de dag van het evenement wijzigingen willen aanbrengen in de elektriciteitsvoorziening
(lees: verplaatsen elektriciteitspunten, -kabels, etc.), bespreken dit vóór handelen, met de organisatie.
- Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het evenement, dan
stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.
- Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan
VERKOOP VAN LEVENSMIDDELEN
- De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval er etenswaar wordt
aangeboden moeten de eisen van het Warenbesluit Hygiene van levensmiddelen (uitwerking in de
hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen, De
verordening (EG) 852/2004 en de drank- en horecawet strikt in acht worden genomen. Wij verwijzen met
name naar de voorschriften van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de handreiking
voedselveiligheid ambulante handel.
GEBRUIK VAN BAK-EN BRAADAPPARATUUR
- De apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van minstens 3 meter van bebouwing,
beplanting en andere objecten
- De apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols e.d.
- De apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar, slecht warmtegeleidend
materiaal.
- De apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten
aan de drukhouder.
- er zijn 1 of meer brandwerende deksels en/of brandwerende dekens aanwezig
- Er is een CO2 poederblusser aanwezig met een minimale inhoud van 6 kg, die is voorzien van een
rijkskeurmerk en jaarlijks is gecontroleerd.
- Het in bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst of verlaten
- Gevulde druk- en gashouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten bereik van
onbevoegden opgesteld
- Bij op diesel gestookte of verwarming worden beschermende maatregelen genomen
- Het gebruik van LPG is ten strengste verboden
ALCOHOL
- Het schenken van (licht) alcoholische dranken dient u aan te geven op het inschrijfformulier en behoeft
toestemming van de organisatie.
- Voor het schenken van alcohol geldt een toeslag van € 17,50 per kraam.
- Een van de aanwezige kraamhouders dient minimaal 21 jaar oud te zijn en in het bezit van een diploma
sociale hygiëne.
- Een kopie van het diploma sociale hygiëne dient in het bezit te zijn van de organisatie.
- Het is verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

NA AFLOOP
- u kunt het terrein pas weer per auto bereiken, na sluiting, en het aangeven van de marktmeester daarvan,
van het evenement.
- Aanwijzingen ten aanzien van rijrichting en parkeren, gegeven door leden van de organisatie, dienen direct
opgevolgd te worden.
- De kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd
- U dient zelf uw vuilnis, ook lege flessen en karton af te voeren. Indien dit niet gebeurt kunnen wij een boete
opleggen van minimaal € 50,- en een maximum van € 1.000,-Het is dus ook niet toegestaan afval te deponeren in de organisatie afvalbakken. Deze zijn uitsluitend bedoeld
voor het afval van de bezoekers.
- Een uur na afloop van het evenement dient uw kraam leeg en netjes achter gelaten te zijn.

OVERIGEN
- De organisatie is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen
- Organisatie verzorgt toiletvoorzieningen. Niet perse gratis.
- De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen en/of
goederen. Deelnemen is op eigen risico.
- De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte
Weersomstandigheden, afgelastingen van hogerhand of andere onmachtsituaties.
- De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of vrije ruimte. De
afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht
voor de afmetingen per evenement te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is
gegeven.
- De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
- Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie

