Standhouder reglement voor Chateau voor Buren 2019
Inschrijven
Alleen inschrijvingen gedaan via het internet (www.chateauvoorburen.nl) worden in behandeling
genomen.
Het is niet mogelijk om vooraf een bepaalde stand locatie te reserveren. De indeling wordt na de
sluitingsdatum van inschrijving door de organisatie bepaald.
De organisatie van Chateau voor Buren behoudt zich het recht voor om ontvangen inschrijvingen,
ongeacht de volgorde van binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren
teneinde de kwaliteit en de diversiteit van het evenement te waarborgen. Er is tegen het besluit van
de organisatie geen beroep mogelijk.
Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk bericht van toewijzing.
Huurprijs
De huurprijs voor een grondplaats met kraam bedraagt €60,- (btw vrij). De organisatie stelt op
verzoek van de standhouder een elektriciteitsaansluiting van maximaal 750 Watt beschikbaar voor
€10,- (btw vrij). De standhouder dient zelf een haspel, verlengsnoer of stekkers mee te nemen.
Er worden 1.000 programmaboekjes op A6 formaat, bij de wijnglazen uitgegeven, uw bedrijf kan
daarin vermeld worden met uw eigen wijnen. Een pagina met uw logo en contactgegevens wordt
door ons aangevuld met voldoende ruimte waar de bezoekers hun proefnotities kunnen maken bij
de door u aangeboden wijnen. De kosten hiervan bedragen € 35,- (btw vrij).
Standhouders met niet-wijnproducten en sponsors hebben de mogelijkheid om alleen het logo en de
contactgegevens te laten vermelden. De kosten hiervan bedragen € 20,- (btw vrij).
Na ontvangst van de kraamhuur is de inschrijving definitief. De huurprijs dient binnen 15 werkdagen
na factuur, doch uiterlijk voor aanvang van Chateau voor Buren te zijn overgeboekt op de
bankrekening van de organisatie. Het is niet mogelijk om tijdens het evenement Chateau voor Buren
de betaling contant te voldoen. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld indien u
na toewijzing van uw inschrijving annuleert of niet op de data van het evenement aanwezig bent of
kunt zijn.
Kraam
Indien u een kraam huurt, kunt u uw producten uitstallen op de kraam of de planken eruit halen en
uw producten onder het dak van de marktkraam uitstallen. u huurt dus een kraam (ruimte van 4
meter breed en 2 meter diep). De kramen worden voorzien van een dakzeil. De organisatie verwacht
dat u de stand netjes afrokt.
Indien u een uitbouw aan de kraam gaat maken of er een rekje / tafeltje enz. buiten deze kraam om
gaat plaatsen, gebruikt u meer ruimte dan is overeengekomen of aangegeven. Deze extra ruimte zal
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naar rato met u worden afgerekend. Op sommige plaatsen is het niet mogelijk om een rekje, tafeltje
enz. voor / naast de kraam te plaatsen.
De omgeving van de kraamplaats mag niet worden blootgesteld aan overlast in welke vorm dan ook.
Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere
partijen. Het is niet mogelijk om van kraam te ruilen zonder toestemming van de organisatie. De
kraam mag niet verplaatst worden.
De openingstijd van het wijnfestijn is van 13:00 tot 18.00 uur. Deelnemers kunnen hun kraam
inrichten vanaf 11.00 uur. Vanaf 12:00 uur mogen er geen auto's meer in de binnenstad van Buren.
U mag uw auto niet achter de stand parkeren. Alleen laden en lossen is toegestaan, dit dient zo snel
mogelijk te gebeuren. Uw auto kunt u elders in de binnenstad op de voor standhouders
gereserveerde parkeerplaats aan de Molenwal parkeren.
Kramen die om 12:00 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is
doorgegeven, worden door de organisatie vergeven.
De kramen moeten tot 18:00 uur ingericht blijven en uiterlijk 20:00 uur zijn ontruimd.
De organisatie behoudt zich het recht voor om een kraam terug te nemen en de deelnemer de
toegang te ontzeggen, indien de inhoud van de kraam niet overeenkomstig de aanmelding is. Er
mogen geen andere producten dan opgegeven worden aangeboden of verkocht.
De deelnemer dient bij het verlaten van de markt de kraam en de plaats volledig schoon achter te
laten. U dient zelf uw afval mee naar huis te nemen, gooi deze niet in de gemeente afvalbakken.
Aansprakelijk
De organisatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan zaken van de deelnemers. De
deelnemers dragen zelf zorg voor de verzekering van hun zaken; de organisatie heeft slechts een
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.
U als deelnemer dient tijdens Chateau voor Buren de aanwijzingen en adviezen van de brandweer,
politie en organisatie strikt op te volgen. In alle gevallen waarin de voorwaarden en regels niet
voorzien, beslist de organisatie.
Indien de organisatie van Chateau voor Buren besluit om het evenement te annuleren; dit kan alleen
bij extreem slecht weer (waarschuwingen van KNMI), grote brand of op last van de politie of
brandweer, dan betalen wij aan alle deelnemers voor 100% het deelname geld terug.
Overig
Chateau voor Buren verkoopt bij de ingang van het evenement een speciaal wijnglas (inclusief
programmaboekje en wijntas) waarmee onze gasten de aangeboden wijnen bij de stands kunnen
proeven. Staat u als standhouder met wijn(en) op Chateau voor Buren dan bent u verplicht om gratis
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een wijnproef aan te bieden in het desbetreffende glas. Mocht je, naast de gratis wijnproefs, ook een
vrij prijzige wijn willen laten proeven dan mag je als standhouder hiervoor max €1,-- per wijnproef
rekenen.
Tot slot
Bij het invullen van het inschrijfformulier dient u aan te vinken dat u akkoord gaat met deze
voorwaarden. U bent dus op de hoogte van deze voorwaarden als u uw inschrijfformulier heeft
ingezonden.
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