DEELNAMEFORMULIER
AMBACHT/DEMONSTRATIE/OPTREDEN
OOGSTFEEST KROMME RIJNSTREEK
27 AUGUSTUS 2022

Activiteit
(firma)naam
contactpersoon
adres
postcode
woonplaats
telefoon
emailadres
website
bankrekeningnummer

Omschrijving activiteit:

☐

marktkraam * (4 meter breed)

Aantal kramen:

Marktkraam is standaard uitgerust met zeilen/planken, indien anders gewenst graag aangeven bij bijzonderheden.

bijzonderheden:
☐

zonder kraam (grondplaats) (4 meter breed)

☐

grondplaats groter dan 4 meter

☐

stroom

☐

krachtstroom

☐

gas

☐

water

Afmeting:
max. 500 W/max. 1500 W/max. 3500 W *
*doorhalen wat niet van toepassing is

Met hoeveel personen wordt de activiteit uitgevoerd:
Ik heb kennis genomen van bijgaande voorwaarden kraamhouders.
Wij zouden het leuk vinden wanneer u een stukje tekst (met eventueel foto) aanlevert voor onze website!

Datum ondertekening:

2022

Handtekening:
info@oogstfeestkrommerijnstreek.nl
www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl

VOORWAARDEN KRAAMHOUDERS
OOGSTFEEST KROMMERIJNSTREEK 2022

Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek
Hinkerstraat 35
3945 BR COTHEN
info@oogstfeestkrommerijnstreek.nl
www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl
Kamer van Koophandel nr.: 30226230
NL11 RABO 0132 9698 82 tnv Stichting Oogstfeest KRS

1. DATUM EN TIJDEN
Het Oogstfeest Kromme Rijnstreek wordt gehouden op zaterdag 27 augustus 2022.
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 17.00 uur
Het is absoluut niet toegestaan voor 17.00 uur te vertrekken, dit i.v.m. de door de gemeente vastgestelde veiligheidseisen.
2. AANMELDEN
Aanmelden kan uitsluitend d.m.v. het invullen en retourneren van het inschrijfformulier kraamhouders.
Dit formulier kunt u downloaden op: http://www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl/.
De Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek beslist over deelname aan het Oogstfeest en kan deze zonder opgave van reden
weigeren. In voorkomende gevallen zal branche bescherming aan de orde zijn. Het moet passen binnen het thema van het
Oogstfeest of agrarisch gerelateerd zijn.
3. INSTALLEREN EN AFBREKEN
Vanaf 8.00 uur kunt u zich installeren op de toegewezen plaats. U dient de aanwijzingen van de verkeersregelaars stipt op te
volgen.
Voertuigen welke niet als verkoopplaats dienst doen, dienen uiterlijk 09.30 uur van het Oogstfeestterrein te zijn verwijderd. Het
is absoluut niet toegestaan het Oogstfeestterrein voor 17.00 uur met voertuig "te betreden" en derhalve ook niet te verlaten.
4. REINIGING
Iedere deelnemer verplicht zich om de ter beschikking gestelde ruimte schoon achter te laten.
5. SCHADE E.D.
De organisatie neemt geen enkele verantwoording op zich en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (in welke
vorm dan ook) ontstaan voor, tijdens of na het Oogstfeest. U dient zelf voor de noodzakelijke verzekering(en) (waaronder
aansprakelijkheid) zorg te dragen.
6. OPEN VUUR STROOM OF GAS IN DE STAND
Op last van de brandweer wijzen we u erop, dat iedereen die open vuur, stroom of gas heeft in zijn stand, een brandblusser to t
zijn beschikking moet hebben. Wilt u daar zelf voor zorg dragen?
7. DRANK- EN HORECAWET
Het is verboden om in de kraam flessen zwak alcoholhoudende en sterke drank te plaatsen. Deze flessen mogen ook niet
verkocht worden. Er mag ook geen proeverij gehouden worden. Voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank moet door
de kraamhouder een ontheffing art.35 worden aangevraagd. De leeftijdsgrens, die geldt bij het verstrekken van zwak
alcoholhoudende drank, moet goed leesbaar worden aangegeven
8. AANVAARDING
Met deelname aan het Oogstfeest aanvaardt iedere deelnemer de voorwaarden en bepalingen zoals deze zijn omschreven of,
indien niet omschreven, worden bepaald door de Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek. Uiteraard zijn de voorschriften van de
Brandweer, Politie en Keuringsdienst van Waren bindend.

Wij vertrouwen erop dat met ieders inbreng ook dit Oogstfeest weer succesvol verloopt.
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek,
Piet van Rijn, voorzitter

