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4 & 5 November 2022 
 
 
Voor “De Belevenis” gelden de volgende algemene voorwaarden: 
Locatie: Julianaweg 21, 7078AR Megchelen. 
Openingstijden evenement: 17.00 uur tot 22.00 uur (horecaplein tot 24.00 uur) 
 
Standplaatshouder 
Een standplaatshouder is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor een toewijzingsbewijs voor 
een standplaats heeft gekregen.   
Als deelnemer aan de Belevenis is een WA-verzekering verplicht.   
  
Standplaats  
Als standplaatshouder draagt u zorg voor de inrichting van uw standplaats. Hij/zij richt deze in op een 
sfeervolle manier passend bij de Belevenis (zie onze website). De inrichting is bepalend voor toekomstige 
toelating. Er wordt door de gemeente en brandweer op veiligheid gecontroleerd. Dit is inclusief de inrichting 
van de standplaatsen. Indien ondeugdelijk zal u verzocht worden de inrichting te verbeteren of te verwijderen. 
Het is niet toegestaan bij uw standplaats reclame-uitingen van sponsoren te plaatsen, dit betekent dat alleen 
eigen reclame is toegestaan! 
 
Omschrijving aanbod koopwaar en handel  
Op het inschrijfformulier moet een duidelijke omschrijving worden gegeven van het aanbod van de koopwaar 
en handel. Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke 
ontruiming van de standplaats. Zonder recht op restitutie van betaald inschrijfgeld. De Belevenis tolereert geen 
illegale handel op de fair. U dient zich daarvan bewust te zijn als u zich inschrijft.   
  
Branchering 
Evenals in winkelcentra zult ook u niet als enige in uw branche of categorie uw koopwaar en handel verkopen 
tijdens de Belevenis. Branchering geeft veel verwarring. Het betekent niet van elke branche één, maar een 
gezond evenwicht per categorie in verhouding tot de Belevenis. Een gezonde concurrentie is tijdens de 
Belevenis een normaal verschijnsel.  
 
Standplaatsen   
Voor het opbouwen van uw standplaats meldt u zich bij de organisatie en krijgt u een plaats toegewezen.  
Beslissingen van de organisatie zijn bindend.  
U bent verplicht de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het evenement of tot het van te 
voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.  
  
Opbouw- en afbouw tijden  
U wordt vrijdag 4 november 2022 op vertoon van de deelnemerskaart van 10.00 uur tot 15.30 uur op het 
terrein toegelaten. Na 15.30 vervalt het toegangsbewijs en wordt u niet meer toegelaten. U kunt geen 
aanspraak maken op restitutie van betaald inschrijfgeld. Na afloop op zaterdagavond 5 november 2022 heeft u 
circa 3 uur de tijd af te bouwen. Het terrein wordt om 01.00 uur afgesloten.  

  Algemene voorwaarden standhouders “De Belevenis” 
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Electra-gebruik  
Elke standplaats heeft de mogelijkheid van een elektriciteitsaansluiting. 
Electra is bedoeld voor het voldoen aan de door de overheid gestelde eisen of bevordering van de 
verkoopmogelijkheden (geen koffie of verwarming voor uzelf). Bereidt en verkoopt u zelf etenswaren dan dient 
u ook zelf voor voldoende capaciteit te zorgen. Als de organisatie hiervoor zorg moet dragen, worden 
meerkosten in rekening gebracht. Afstemming hierover moet i.v.m. het stroomplan voor 3 oktober 2022 plaats 
vinden. Per standplaatshouder is één aansluiting van 220V en 16Amp beschikbaar.  
De standplaats is vrijdag en zaterdag 4 en 5 november 2022 van 13.00 uur tot 24.00 uur voorzien van stroom. 
In de tussenliggende periode gaat de stroom eraf. De afstand van uw standplaats tot het stroompunt is 
maximaal 50 meter. 
  
Kosten en betaling  
De prijzen voor de Belevenis 2022 zijn als volgt:  

• Individuele standhouder kosten € 35,00 
• Huur kraam 4 meter lang: € 55,00 (bij de kraam wordt geen verlichting geleverd) 
• Huur bekabeling indien vergeten € 5,00 + 50,00 borg (aansluitkabel + verdeeldoos, alleen in overleg 

verkrijgbaar op vrijdag 4 november via contactpersoon standhouders). 
 
De prijzen gelden voor beide dagen. Deelnemen per dag is niet mogelijk.  Betaling geschiedt vooraf op 
rekeningnummer NL73 RABO 0341 4738 55 t.n.v 't Noaberschap. Na betaling ontvangt u van ons een 
deelnemerskaart, welke u toegang geeft tot onze Belevenis. De betaling moet uiterlijk 17 oktober 2022 op onze 
rekening staan. Is dit niet het geval dan vervalt de inschrijving. 
Inschrijven kan tot 17 oktober 2022, daarna laten we geen deelnemers meer toe.  
  
Horeca: verkoop met munten 
Standplaatshouders met eten en drinken verkopen met munten. De muntprijs is vastgesteld op € 2,50. 
Bezoekers kunnen betalen met hele of halve munten. 
Op 4 en 5 november 2022 kunnen de munten na afloop van de Belevenis tussen 22.00 uur en 01.00 uur 
worden ingeleverd (in overleg met de contactpersoon standhouders). Van de opbrengst wordt per munt 10% 
ingehouden welke bestemd is voor de organisatie van de Belevenis.  
 
Annuleringsvoorwaarden 
Met opgaaf van voor de organisatie acceptabele reden kunt u tot 4 dagen voor aanvang van de Belevenis 
kosteloos annuleren. Bij 3 of 2 dagen voor aanvang van de Belevenis brengen wij € 25,-- kosten in rekening.  
Annulering één dag voor het festijn of op de dag zelf betekent dat het hele standplaatsgeld in rekening wordt 
gebracht.  
 
Aansprakelijkheid en verzekeringen 
De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in 
welke vorm dan ook. Standplaatshouders zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun 
eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden.  
  
Beveiliging  
In de nacht van vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2022 is er beveiliging aanwezig.   
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Diversen  
• Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer, verkeerregelaars of hulpverlening dienen te allen 

tijde strikt te worden opgevolgd. 
• Standplaatshouders dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren. 
• Het aanbieden van etenswaren moet overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen 

geschieden. 
• Drank moet worden aangeboden in plastic bekers. 
• Als er zwakalcoholhoudende dranken worden aangeboden dan is 18+ vignet verplicht. 
• De organisatie heeft te allen tijde het recht, standplaatshouders die zich niet aan de voorschriften 

houden, te (doen) verwijderen en op toekomstige evenementen te weigeren. In dit geval bestaat geen 
restitutie van betaalde inschrijfgelden. 

• Het is mogelijk dat de gemeente Oude IJsselstreek in toekomstig overleg aanvullende eisen stelt. Als 
dit voor u van toepassing is, zullen we u vooraf hiervan in kennis stellen.  

• Indien het evenement door COVID-19 zal worden afgelast retourneert de organisatie het 
inschrijfgeld. 

 


