DEELNEMERSREGLEMENT KRABBENFOOR / FESTIVAL VAN HET GOEDE LEVEN
2020
1. Deelnemers zijn allen die zich tijdig ingeschreven hebben via de website van de
Krabbenfoor of tijdens het evenement aangemeld hebben bij het secretariaat en aan hun
betalingsverplichting voldaan hebben.
2. Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan het reglement dat door de organisatie is
opgesteld, gepubliceerd en voor akkoord is aangeboden in de inschrijvingsprocedure.
3. Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan regels en aanwijzingen van de
organisatie, gemeente, brandweer, politie, milieudienst, keuringsdienst van waren en
elke andere overheidsdienst.
4. Voor bestaande ondernemers die geen kraam behoeven of deelname in het algemeen
geldt dat de beschikbare m2 voor hun gevel vergund zijn aan de organisatie. De
organisatie bepaald wat er met deze ruimte gebeurd en niet de ondernemer. Om de
doodeenvoudige reden dat de stoepen en de straten van de gemeente zijn en niet van de
ondernemer.
5. Ondernemers dienen hun afval zelf af te voeren zoals te doen gebruikelijk middels
hun eigen afvalcontainer. Mocht een ondernemer afval achterlaten op en rondom de
kraam dan zal er een verwijderingsbijdrage van €35,- per dag in rekening worden
gebracht. Deelnemers dienen al het eigen afval zelf dagelijks af te voeren middels de
door de organisatie beschikbaar gestelde vuilniszakken en deponeer-punten.
Deelnemers mogen geen afval deponeren in de openbare afvalbakken. Wanneer bij
sluiting evenement uw stand/kraam niet vrij is van afval zal u een verwijderingsbijdrage
in rekening worden gebracht van € 35,- per dag.
6. Deelnemers dienen zich te houden aan de operationele uren van het evenement:
Donderdag is dat van 12:00 uur – 21:00 uur. Vrijdag is dat van 12:00 uur – 21:00 uur.
Zaterdag is dat van 12:00 uur – 18:00 uur. Zondag is dat van 12:00 uur – 17:00 uur.
7. Deelnemers dienen zich te houden aan de beschikbare tijden voor het inladen en
uitruimen van de kramen volgens het volgende blokkenschema: Donderdag: Inladen
tussen 08:00 – 12:00 uur. Uitladen tussen 21:00 – 22:30 uur Vrijdag: Inladen tussen
08:00 – 12:00 uur. Uitladen tussen 21:00 – 22:30 uur Zaterdag: Inladen tussen 08:00 –
12:00 uur. Uitladen tussen 18:00 – 19:30 uur Zondag: Inladen tussen 08:00 – 12:00 uur.
Uitladen tussen 17:00 – 18:00 uur Voor en na deze tijdschema’s treedt het palenplan
van de organisatie in werking en kunt u de stad niet meer in of uit. Houdt u hier
rekening mee.
8. Bakwagens en andere verwarmingsbronnen worden op het parcours enkel
toegestaan na goedkeuring van de brandweer. Tijdens de operationele uren zal de
brandweer en/of afdeling handhaving van de gemeente een schouwronde uitvoeren
waarbij de deelnemer verplicht is de instructies op te volgen van de desbetreffende
dienst.
9. Presentaties anders dan met de ter beschikking gestelde kramen dienen vooraf te
worden aangevraagd en te worden goedgekeurd door de organisatie.
10. Grondplaatsen worden niet ter beschikking gesteld of dit moet vooraf
overeengekomen zijn.

11. Achterzeilen aan de kraam zijn niet toegestaan.
12. Het uitbouwen van een kraam op welke manier ook is niet toegestaan.
13. Mocht u toch een kraam uitbouwen en de organisatie neemt hier kennis van zal er
ter plaatse een verrekening plaatsvinden van deze ruimte volgens het volgende
principe: Per m2 uitbouwen van een kraam met wat dan ook wordt u in rekening
gebracht met een m2 prijs van € 50,- / m2 per dag!
U bent verplicht dit gestelde bedrag à contant en direct te voldoen. Doet u dit niet dan
wordt u van het terrein verwijderd. U krijgt een kwitantie van het bepaalde bedrag.
14. Basisafmetingen van de ter beschikking gestelde kraam is 1x4 meter, de organisatie
behoudt zich (zonder enige compensatie) het recht om een kleinere kraam ter
beschikking te stellen wanneer daar aanleiding toe is op last van de gemeentelijke
vergunningaanvraag en de diensten.
15. Het verankeren van een kraam in de grond van de gemeente is ten strengste
verboden. Elke andere bevestiging aan wat dan wat eigendom is van de gemeente ook.
16. Annuleren is alleen mogelijk als dit acht weken voor aanvang van het evenement
schriftelijk wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling
teruggestort minus de administratiekosten van 6 euro exclusief btw. Bij annulering
tussen de vier en acht weken voorafgaand aan het evenement wordt 50% van de kosten
in rekening gebracht. Bij annulering tussen vier en nul weken voorafgaand aan het
evenement wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Niet tijdige annulering
geeft geen recht op teruggave van eventuele gedane betalingen.
17. Deelnemers dienen hun wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te hebben en
vrijwaren de organisatie nadrukkelijk van elke aansprakelijkheid die het gevolg is van,
door of namens hen veroorzaakte schade.
18. Sterck en vrijwillige leden kunnen geen claim leggen op ruimte zonder deelname.
Wij willen u graag nogmaals punt 12 voorhouden van dit reglement.
19. Het is deelnemers niet toegestaan om branchevreemde goederen aan te bieden.
20. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren.
21. De organisatie behoudt zich ten alle tijden het recht de deelnemer te verwijderen
van het parcours en niet langer toe te laten op het parcours op de andere dagen.
22. Deelnemers dienen ten alle tijden de door de organisatie én gemeente Bergen op
Zoom erkende deelnemerskaart te kunnen tonen. Zonder geldig deelnamebewijs is
binnenrijden op het circuit niet eens mogelijk.
23. Deelnemers dienen zich te houden aan de voor hen geldende inrijroute. Iedereen
heeft zijn vaste plaats en daar hoort een in- en uitrijroute bij.
24. Deelnemers kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de door de organisatie
aangewezen plaats / plaatsen. Een wisseling is bij hoge uitzondering mogelijk na overleg
met het secretariaat en de operationeel productieleider van het evenement en pas op de
volgende dag. Er wordt niet gewisseld op één en dezelfde dag.

25. Deelnemen is op eigen risico.
26. Flyeren is niet toegestaan volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
27. Glaswerk is niet toegestaan volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
28. Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waaromtrent bij toepassing ervan
verschil van mening ontstaat, beslist het bestuur van de organisatie. Tegen een
dergelijke beslissing staat geen beroep open.
29. Door het insturen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met het
deelnemingsreglement.
30. Bij niet tijdige betaling vervalt de inschrijving en heeft de organisatie het recht
andere belangstellenden aan te nemen, uw betalingsplicht komt daarbij niet te
vervallen.
31. Aan uw inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw
volledige en correct ingevulde schriftelijke inschrijving ontvangt u, als bevestiging van
uw reservering, een factuur. Uw boeking is pas definitief als het verschuldigde bedrag
binnen de gestelde termijn is voldaan en u, uw deelnamebewijs heeft ontvangen welke
overlegd wordt met de organisatie bij het inrijden van het circuit op de aangegeven
inrijstraat.
32. Het is niet toegestaan uw kraam door te verhuren aan derden.
33. De organisatie kan beperkt voor elektriciteitspunten zorgen voor degenen die dat op
het inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken en dat ook
betalen. Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf zorg te dragen
voor een deugdelijke en veilig geaarde kabelhaspel. Het aansluiten op het aanwezige
stroomnet geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de
organisatie en/of gemeente door ondeugdelijk materiaal wordt op u verhaald. De
organisatie bepaald waar u komt te staan indien u gebruik wilt maken van een
stroomaansluiting.
34. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade
aan apparatuur en/of goederen ten gevolge van het niet correct functioneren van de
elektriciteitsvoorziening.
35. In geval van alarmcodes m.b.t. het weer dienen altijd de aanwijzingen van de
organisatie opgevolgd te worden.
36. Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades inclusief toegebracht
door wind, regen, etc. komen voor risico van de deelnemer. Ook als deze door uw
toedoen aan de organisatie worden opgelegd.
37. De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of
tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook. Deelname is nadrukkelijk uw
ondernemersrisico. Hierover valt dan ook niet te discussiëren met de organisatie. Het is
meedoen volgens de regels of niet.
Op bovenstaande regels is het Nederlandse recht van toepassing.

