
Sweet Sranang Regelementen: 

 
Voor standhouders van de Sweet Sranang Festival 

 

Alle Sweet Sranang Festival is een openluchtfestival en toegankelijk voor iedereen. 

 

 

Rondom het festival terrein worden kramen/foodtrucks een wereldmarkt met eten, drinken, 

kunstnijverheid en informatie stands opgebouwd. 

 

De kramen worden geleverd en opgezet door Sweet Sranang festivals. De plaats van uw stand 

wordt bepaald door het festival.  

ELEKTRICITEITSAANSLUITING, BRANDBLUSAPPARATUUR 

U kunt een elektriciteitsaansluiting aanvragen via het inschrijfformulier. Deze zijn max. 220 

volt/3500 watt. 

Geef op het inschrijfformulier duidelijk aan welke elektrische apparaten en daarbij ook 

hoeveel stroom u nodig dient te hebben. Let op: de organisatie verstrekt geen verlengsnoeren, 

neem 

deze mee aangezien de stroompunten niet direct bij uw kraam zijn! Bij het verkoop van  

etenswaar met elektrische apparaten bent u verplicht een brandblusser mee te nemen. 

 

De standplaats en directe omgeving daarvan dienen net zo schoon te zijn 

als u het ’s ochtend aantrof. 

 

VERKOOP DRANK 

Het is verboden  dranken en alcoholische dranken te verkopen OP HET EVENEMENTEN 

TERREIN .  Indien deze regel wordt overtreden 

de organisatie zich het recht voor om de voorraad in beslag te nemen tot het einde van het 

festival 

of u van het festival te laten verwijderen.  

 

BETALING 

Zodra wij uw inschrijving binnen hebben, ontvangt u een factuur.  

Uw inschrijving is echter pas definitief wanneer het standgeld bij ons binnen is. Het 

bedrag dient binnen 7 dagen na ontvangst van factuur overgemaakt te zijn.  

 

De organisatie is gerechtigd deelnemers te selecteren op grondvan de handelswaar of 

activiteit. Het inschrijven voor de markt geeft dus geen automatisch recht op 

een plaats op de festival. Over de toegewezen plaats is geen correspondentie mogelijk. 

Vierkante meterprijs 

Let op ,er geld een vierkante meterprijs. Dit houdt in dat wanneer een groter oppervlakte 

wordt 

gebruikt dan de gegeven marktkraam de organisatie van het festival genoodzaakt is om 

hiervoor 

extra kosten in rekening te brengen. Dit is afhankelijk van het aantal extra vierkanten meters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNULERING 

Indien u na inschrijving en betaling de standplaats wil annuleren, kan dit uitsluitend 

schriftelijk 

tot uiterlijk 14 dagen voor het evenement met teruggave van het standgeld. Indien u na 

deze datum afzegt, krijgt u uw standgeld niet meer terug.  

 
De pachter is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die hij ontplooit tijdens het 

festival 

en vrijwaart de Organisatie van vorderingen van derden in de ruimste zin, voortvloeiend uit of samenhangend 

met zijn 

deelname aan het festival. De pachter is verplicht een toereikende WA-verzekering af te sluiten voor eventuele 

schade 

toegebracht aan personen of goederen van derden of van de organisatie. De pachter is voorts aansprakelijk voor 

schade 

ontstaan aan of vermissing van (delen van) de marktkraam of andere goederen die door de Organisatie aan de 

pachter 

ter beschikking zijn gesteld. Alle Foodkramen is verplicht brandblusser bij zich te hebben. 

 

Het is de pachter niet toegestaan andere artikelen te verkopen/promoten dan omschreven in de 

deelnamebevestiging. 

 

Laden en lossen dienen voor 12.00 te geschieden. 

Op de festival locaties mogen geen auto’s worden geparkeerd. Het is voorts verboden 

met auto’s over de festival 

locaties te rijden. Het is nimmer toegestaan buiten de verharde wegen te rijden en/of stil 

te staan. 
 

Het is de pachter niet toegestaan om op wat voor wijze dan ook reclame-uitingen (anders dan de 

naamsbekendheid van 

de eigen onderneming) te voeren. 

 

Indien de pachter handelt in strijd met het in deze voorwaarde bepaalde, is de Organisatie gerechtigd de pachter 

onmiddellijk van het festivalterrein te verwijderen zonder dat zulks de pachter aanspraak geeft op enige 

vergoeding. De 

pachter is jegens de Organisatie aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiend schade. 

 

Na afloop van het festival is de pachter verplicht zijn standplaats en de ruimte eromheen op te ruimen met dien 

verstande dat afval verpakt in zakken en/of dozen in of bij de daarvoor bestemde vuilniscontainers wordt 

geplaatst.  

 

Indien door de organisatie wordt besloten dat Sweet Sranang geen doorgang zal vinden is de overeenkomst 

tussen Organisatie en pachter automatisch ontbonden zonder dat zulks de pachter recht geeft op 

schadevergoeding of 

wat voor vordering dan ook, met dien verstande dat reeds betaalde pachtsommen zullen worden gerestitueerd. 

 

De pachter kan nimmer enig recht op deelname aan het festival ontlenen aan een mondelinge toezegging. 

Mondelinge 

afspraken in aanvulling op of in afwijking van het in de deelnamebevestiging en/of in deze voorwaarden gestelde 

zijn 

niet rechtsgeldig. 

 

 

 

 


