
 

FORMULIER HUUR KRAAM 

OOGSTFEEST KROMME RIJNSTREEK 

27 AUGUSTUS 2022 

 

 

Activiteit  

(firma)naam  

contactpersoon  

adres  

postcode  

woonplaats  

telefoon  

emailadres  

website  

 

☐ Marktkraam * (4 meter breed)    € 70,= per stuk 
Toeslag voor food is € 30,= 

Aantal kramen:  

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

 Bijzonderheden:  

☐ Zonder kraam (grondplaats) (4 meter breed)    € 60,= 
Toeslag voor food is €30,= 

☐ Grondplaats groter dan 4 meter Afmeting:                   (prijs in overleg) 

☐ Stroom  max. 500 W/max. 1500 W/max. 3500 W* 
*doorhalen wat niet van toepassing is 

☐ Krachtstroom  

☐ Gas  

☐ Water  

Voor gebruik van (kracht)stroom, gas en/of water geldt een toeslag van € 10,= 

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 

 

 

Omschrijving activiteit: 
 

mailto:info@oogstfeestkrommerijnstreek.nl
http://www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl/


 

          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. TARIEVEN  

Het tarief is gebaseerd op de ruimte  voor een kraam (4 meter breed), huurprijs € 70. 

Indien u geen gebruik maakt van een eigen kraam of enkel een grond plaats huurt (4 meter breed),  bedragen de kosten € 60. 

Indien u een groter oppervlakte wenst, is de prijs in overleg. De toeslag voor food bedraagt € 30,=. Voor gebruik van 

(kracht)stroom, gas en/of water berekenen wij € 10,=. 

4. BETALING  

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u voor augustus een bevestiging van deelname en een verzoek tot betaling. Uw 

betaling dient uiterlijk 13 augustus 2022 te zijn ontvangen op NL11 RABO 0132 9698 82 t.n.v. Stichting Oogstfeest KRS. Indien 

de betaling niet voor 13 augustus 2022 is ontvangen dan nemen wij aan dat u afziet van deelname aan het Oogstfeest. In de 

week voorafgaande aan het Oogstfeest ontvangt u uw standplaatsnummer. 

5. 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.  

6. REINIGING 

Iedere deelnemer verplicht zich om de ter beschikking gestelde ruimte schoon achter te laten.  

7. 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. 

8. 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 tot 

zijn beschikking moet hebben. Wilt u daar zelf voor zorg dragen? 

9. OVERMACHT 

Indien door omstandigheden, buiten de wil van de Organisatie om, het evenement geen doorgang kan vinden worden de 

deelnamekosten niet gerestitueerd. Onder overmacht worden hierbij nadrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van 

buitenaf verstaan, die het houden van het evenement onmogelijk maken. 

10. 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  

11. 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 
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