Friese Sleepbootdagen 2018
Eindelijk is het weer zover: in het weekend van 4 tot en met 6 mei 2018 worden voor de 16e keer de Friese
Sleepbootdagen in het centrum van Woudsend georganiseerd en wij zijn weer druk bezig met het organiseren van dit
geweldige tweejaarlijkse evenement. Ruim 60 klassieke sleepboten en opduwers liggen aangemeerd aan de Iewal.
Naast de sleepboten, is er een historisch winkeldorp, kunstmarkt, nautisch kwartier, boerenmarkt, markt, opentuinen,
zijn de molens en kerken geopend, is er live muziek op de terrassen bij de diverse horecagelegenheden en worden de
kinderen zeker ook niet vergeten. We gaan nog niet alles verklappen, maar het beloofd weer een groots weekend te
worden.
Met dit schrijven willen wij u de mogelijkheid geven om u in te schrijven als standhouder. Het is mogelijk om op
zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018 van 11:00 tot 17:00 uur een marktkraam van vier meter te huren. Deelnamekosten
non-food: 1 dag € 30,00 en 2 dagen € 50,00 inclusief btw, deelnamekosten food: 1 dag € 45,00 en 2 dagen € 75,00
inclusief btw. Wij vragen uw begrip dat wij zullen trachten een diversiteit in het productaanbod aan te brengen. Wij
proberen zoveel mogelijk aan uw voorkeur voor een specifieke plek te voldoen, maar het is echter niet mogelijk om
alle verzoeken te honoreren. Standhouders kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan zogenaamde “vaste”
plekken. Op het invulformulier kunt u aangeven of u één of meerdere kramen wilt huren, de prijzen die genoemd
worden zijn per kraam.
Wij gaan de Friese Sleepbootdagen op verschillende manieren promoten: o.a. via onze website, de Facebook en
Instagram pagina, advertenties, spandoeken, redactioneel, diverse marktsites, toeristische bureaus en het VVV.
Nadat u de formulieren heeft ingevuld en verstuurd, zal de organisatie uw inschrijving beoordelen. U krijgt zo spoedig
mogelijk een reactie.
Voor inschrijving kunt u gebruik maken van bijgaand formulier en deze zo spoedig mogelijk naar ons retour te sturen,
dat mag per mail of per post.
Voor eventuele vragen voorafgaand aan het evenement kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anuscka of
Conny (06-30888167), via de mail info@friesesleepbootdagen.nl of het contactformulier welke u op de website
www.friesesleepbootdagen.nl kunt vinden.
Tijdens het evenement is Anuscka het aanspreekpunt voor de standhouders.
Wij zien u graag als deelnemer tijdens de Friese Sleepbootdagen in Woudsend.
Hieronder vindt u een kleine impressie van het evenement in 2016.

Inschrijfformulier
Naam bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Mobiel nummer
E-mail
Product / Assortiment

:
:
:
:
:
:
:
:
:

(zo uitgebreid mogelijk, u mag alleen de vermelde producten aanbieden tijdens het evenement)

Verklaart deel te nemen aan:  Friese Sleepbootdagen
En wil graag het volgende reserveren: (1 kraam is 4 meter)
Omschrijving
Non-food
Kraam 2 dagen 5 & 6 mei 11:00 – 17:00 uur
Kraam zaterdag 5 mei 11:00 – 7:00 uur
Kraam zondag 6 mei 11:00 – 17:00 uur
Food*
Kraam 2 dagen 5 & 6 mei 11:00 – 17:00 uur
Kraam zaterdag 5 mei 11:00 – 7:00 uur
Kraam zondag 6 mei 11:00 – 17:00 uur

Kosten per stuk

Aantal x 4 m

Totaal (€)

€ 50,00 incl. btw
€ 30,00 incl. btw
€ 30,00 incl. btw
€ 75,00 incl. btw
€ 45,00 incl. btw
€ 45,00 incl. btw

*Food: verkoop voor consumptie ter plaatse.
Eventuele standplaats zonder kraam: in overleg met de organisatie.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording, de organisatie wordt hierbij gevrijwaard van elke
aansprakelijkheid.
Datum:
Handtekening:

Gelieve dit formulier en de Algemene Standhouderbepalingen ingevuld en ondertekend te retourneren naar:
Friese Sleepbootdagen
p/a Midstrjitte 34, 8551 PJ Woudsend
E-mail: info@sleepbootdagen.nl

Algemene Standhouderbepalingen
Alle deelnemers moeten zich te allen tijde aan de Nederlandse en Europese wetgeving houden.
Organisatie
De stand verhuur van de Friese Sleepbootdagen wordt gecoördineerd Ondernemersvereniging Woudsend (hierna te
noemen: de organisatie).
Het correspondentieadres is:
Friese Sleepbootdagen
Midstrjitte 34
8551 PJ Woudsend

Telefoon: 06-30888167
E-mail: info@sleepbootdagen.nl
Website: www.sleepbootdagen.nl
Plaats en tijdstip
De Friese Sleepbootdagen 2018 vindt plaats op in het centrum van Woudsend op zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018
van 11:00 tot 17:00 uur.
Openingstijden
In de publicaties wordt vermeld dat de Friese Sleepbootdagen zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur plaats
zullen vinden. Voor standhouders is, tenzij anders aangegeven, het terrein dagelijks geopend 2 uur vóór openingstijd
tot 2 uur na sluitingstijd van het evenement. Alle standhouders zijn verplicht hun stand vanaf een half uur voor
aanvang van het evenement tot een half uur na afloop van het evenement ingericht, open en bemand te hebben.
Opbouw & demontage
De standbouw en afbouw moet plaatsvinden op de tijden zoals deze worden doorgegeven door de organisatie.
Eventuele achtergebleven stands en/of materialen worden voor rekening van de desbetreffende standhouder
verwijderd. De standruimte dient na afloop van het evenement achtergelaten te worden zoals deze ook is
aangetroffen bij de opbouw. Eventuele kosten voor reiniging en/of herstel van de standruimte worden in rekening
gebracht.
Indeling stands
Begin april ontvangt u van de organisatie de definitieve indeling van het van de stands tijdens de Friese
Sleepbootdagen. Omdat niet op iedere locatie een bepaald formaat stand geplaatst kan worden, bepaald de
organisatie de indeling.
Demonstraties en geluid
Om overlast in welke vorm dan ook te voorkomen is het de deelnemer niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming van de organisatie beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te
versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluidshinder te veroorzaken.
Aansprakelijkheid en verzekering
De aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag van de met de standhouder overeengekomen en
door de standhouder betaalde huursom. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook
aan goederen, dieren en/of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnamen aan het evenement. Voor
zover de organisatie de aansprakelijkheidsuitsluiting niet geldend kan maken beperkt zij haar aansprakelijkheid tot de
hoogte van de overeengekomen en door de deelnemer betaalde huursom. De aanvrager dient zich afdoende te
verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en diefstal. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle afspraken
van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen de partijen.
Pinautomaat
Er is bij de supermarkt in het centrum van Woudsend voor klanten een pinautomaat aanwezig.
Dranken en etenswaren
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de organisatie dranken en etenswaren te verkopen of
gratis weg te geven tijdens de Friese Sleepbootdagen. Voor deelnemers, die dranken en/of etenswaren in de handel

brengen en door hem in de stand worden geëxposeerd, dan wel voor demonstratiedoeleinden zijn benodigd, gelden
andere bepalingen. Verkoop voor consumptie ter plaatse is niet toegestaan. Het laten proeven en keuren van niet
volledige consumpties (monsters) is voor deze categorie deelnemers wel onder voorwaarden toegestaan, waarbij de
deelnemer terzake geldende overheids- en andere voorschriften volledig dient te respecteren.
Flyeren
Het flyeren van reclamemateriaal mag alleen gebeuren vanuit uw stand. Flyeren op andere plaatsen op het terrein is
niet toegestaan. Dit geldt niet voor sponsoren waarmee specifieke afspraken zijn gemaakt.
Onderhuur
Het is niet toegestaan een gereserveerde stand door te verhuren aan derden. Indien u graag een standruimte wilt
delen met een ander bedrijf, neem dan contact op met de organisatie voor de mogelijkheden.
Afval
Iedere standhouder is verplicht het afval in de daartoe bestemde containers te deponeren. U bent verplicht uw stand
gedurende het gehele evenement in goede staat en schoon te houden. Na afloop van het evenement dient u de
standruimte schoon achter te laten. Indien u op dit punt in gebreke blijft, dan zal de organisatie op u kosten voor
afvoer verhalen.
Parkeren
Voor bezoekers worden gedurende het evenement parkeerlocaties ingericht. Auto’s, aanhangers en vrachtwagens
van standhouders kunnen op aanwijzing van de organisatie geparkeerd worden. Parkeren bij de stands is niet
mogelijk. Indien het voertuig of de aanhanger deel uit maakt van de stand, kunnen voorafgaand aan het evenement
afwijkende afspraken met de organisatie gemaakt worden.
Overnachten
Het is niet toegestaan om op het terrein te overnachten, echter hebben wij in Woudsend meerdere B&B locaties,
vakantiehuizen en een camping die gehuurd kunnen worden. Reserveer wel op tijd een plek want onze ervaring is dat
tijdens deze tijdens de Friese Sleepbootdagen snel verhuurd zijn.
Betaling
Alle genoemde prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.
Annulering
Indien u genoodzaakt bent uw stand te annuleren, dan worden hiervoor annuleringskosten in rekening gebracht.
Deze betreffen tot 6 weken voor het evenement 25% van de stand huur, minder dan een maand voor het evenement
40% van de stand huur en binnen twee weken voor aanvang het volledige bedrag.
Geschillen
Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze onverwijld en nooit later dan 30 dagen na het evenement in te
dienen. Nadien worden deze niet meer in behandeling genomen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anuscka of Conny.
Uitbouw voor de stand
Aan de voorzijde van de stands mag tot maximaal 0,5 meter worden uitgebouwd, mits dit de naastgelegen stands niet
belemmert.
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de Algemene Standhoudersbepalingen
van de Friese Sleepbootdagen 2018:
Bedrijfsnaam: .....................................................................................................................
Naam: ................................................... Plaats: ..................................................................
Datum:................................................... Handtekening:

Friese Sleepbootdagen Woudsend - Ondernemersvereniging Woudsend
p/a Midstrjitte 34, 8551 PJ Woudsend
E-mail: info@friesesleepbootdagen.nl
Bank: NL 56 RABO 0333 5085 21
KvK Leeuwarden: 4000 2906
BTW: NL 8038 05 573 B01
Website: www.friesesleepbootdagen.nl

