Fortenfair 2017 - Werk aan het Spoel
Informatie voor deelnemers
Waar en wanneer

De fair vindt plaats op
Zondag 18 juni 2017
op het terrein van het Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40 , 4106 LC Culemborg. Goed te bereiken vanuit de regio en via A2 en A15 voor bezoekers uit Utrecht, Den Bosch, Nijmegen, Rhenen, Arnhem.
Openingstijden voor bezoekers zijn van 10.30 tot 18.00 uur.
Deelnemers kunnen vanaf 08.30 hun kraam inrichten en vanaf 18.00 opruimen.
Het is een kleinschalige, zeer gevarieerde buitenfair met origineel aanbod van kunst,
antiek, brocante, design, nijverheid, buitengoed, muziek, creatieve workshops, spel voor
kinderen etc. De organisatie rekent op zo’n 60 a 110 deelnemers.
Dit word de 7de editie van de fair. In 2016 waren er ruim 10.000 bezoekers.

Voor wie

De Fortenfair is een gezellige mix van verkopers, kunstenaars, producenten, particulieren muzikanten,
theatermakers, cursusleiders, zorginstellingen, goede doelen en verrassingen. De organisatie hanteert geen
strikte regels, juist om het spontane, en originele karakter van de fair te behouden, maar de
organisatie behoudt zich wel het recht om een aanmelding te weigeren indien de
organisatie van mening is dat wat wordt aangeboden niet binnen het concept van de fair past.

Aanmelden

Als u zich wil aanmelden voor de Fortenfair stuurt u voor 19 juni 2017
een mail met daarin uw naam- en adres gegevens, een omschrijving van uw aanbod en eventueel het
website adres van uw onderneming. En daarbij een verklaring in de mail dat u de (in dit
document beschreven) voorwaarden las en accepteert. Na ontvangst krijgt u een
bevestiging met daarin het verzoek om de kosten voor de standhuur binnen twee weken te
betalen. Als uw betaling binnen is, is de aanmelding definitief.
Uw (bedrijfs) naam, omschrijving van uw aanbod en het website adres worden vermeld op
de website van de Fortenfair, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Dit graag even duidelijk vermelden.

Kosten

Kosten normale kraam (4 meter + dak) = €70,- , Halve kraam (2 meter gedeeld met andere deelnemer) =
€35,- , Kleine kraam (2 meter + dak) = €45,-, Harmonica tent (6x3mtr) + tafel/stoel = €135,Het is toegestaan om een hele kraam te huren en te delen met een bevriende verkoper/
producent. In dit geval volstaat 1 aanmelding, maar geeft u alstublieft wel de (bedrijfs)
naam, omschrijving aanbod en website adres van de tweede deelnemer ook door.
Deelnemers die voor hun activiteit geen kraam nodig hebben krijgen in overleg met de organisatie een plekje
op het terrein toegewezen. Alle nodige attributen zullen door de deelnemers zelf meegebracht moeten worden. Een plekje op het terrein zonder kraam is tevens mogelijk in overleg.
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Betaling en annulering

Na bevestiging van uw aanmelding dient u de standhuur binnen 14 dagen te betalen. U
kunt dit doen door het standgeld over te maken op rekeningnummer
NL72 RABO 0190 5992 00
ten name van
De Roode Haen
Hierna is de aanmelding definitief.
Annulering dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
Annuleren is gratis tot 14 werkdagen voor aanvang van de fair
Bij annulering later dan 14 werkdagen voor aanvang van de fair. Geen restitutie meer mogelijk.

Praktisch

De fair vindt plaats op het terrein van Stichting Werk aan het Spoel.
De voorzieningen zijn beperkt. In principe kunt u geen gebruik maken van elektriciteit of water, tenzij het
essentieel is voor het doen slagen van uw activiteit. Overleg hierover met de organisatie.
Het is niet toegestaan om met een aggregaat te werken.
Het is een buitenfair. Hou rekening met slecht weer. De kraampjes zelf hebben een dakje
van zeil, maar u dient zelf maatregelen te nemen om te voorkomen dat u getroffen wordt
door slecht weer. Voor de bezoekers is er voldoende accommodatie om in te schuilen.
Het is niet toegestaan uw auto gedurende de fair achter uw kraam te parkeren. Tussen 8.30 en 10:00 kunt u
uw auto het terrein oprijden. Vanaf 10:00 moet de auto buiten het terrein geparkeerd zijn.
Er zijn beperkte sanitaire voorzieningen in de vorm van een verplaatsbaar toilet.
Breng zelf uw eigen stoel(len) mee.
De stand blijft gedurende de gehele fair staan op de daarvoor bestemde plaats en mag niet
ontruimd worden voor 18.00. Dit om leegloop te voorkomen voor de fair is afgelopen.
Opbouwen kan op zondag 19 juni tussen 8.00 en 10.00. Graag even aanmelden bij de
organisatie. Afbouwen kan zondag 19 juni NA 17.30. Ook even afmelden graag.
Er is een mogelijkheid om te pinnen op het terrein. Denk echter aan voldoende wisselgeld.

Voorwaarden

Uittreksel algemene bepalingen en leveringsvoorwaarden Fortenfair 2016x
Door middel van een aanmeldingsmail, ingezonden aan de organisatoren, verklaart de
aanvrager zich akkoord met de voorwaarden voor deelneming aan de Fortenfair 2015
vervat in de voor het evenement geldende, ‘Deelnemingsvoorwaarden’, het ‘Algemeen
Reglement’ en de ‘uitvoeringsvoorschriften/Technisch reglement’.
Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standruimte worden ontleend. De
organisatoren kunnen in bijzondere gevallen een inschrijving niet in behandeling nemen,
minder/meer standruimte aanbieden/vaststellen dan waarvoor is ingeschreven, tot
wijziging van reeds vastgestelde standruimte te besluiten, dan wel een reeds verleende
vaststelling intrekken, zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van
schade.
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Annulering

De organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere
omstandigheden (overmacht) de data voor het evenement te wijzigen ofwel het evenement
geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan
doen gelden op vergoeding van enigerlei schade. Een inschrijving kan niet eenzijdig door
de deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatoren kunnen een
verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder voorwaarden dat de betrokken
deelnemer en annuleringsvergoeding voldoet. Zie hiervoor de informatie onder het kopje
Betaling en annulering.

Aansprakelijkheid

Goederen bevinden zich in de hallen of op de bijbehorende terreinen en zijn voor rekening
en risico van de deelnemer. De organisatoren belasten zich niet met het verzekeren
daarvan. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook
ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan
het evenement. Evenmin zijn de organisatoren aansprakelijk voor schade aan derden,
veroorzaakt door het gebruik van de stand door de deelnemer of zijn personeel. De
deelnemer vrijwaart de organisatoren voor vorderingen van derden uit dezen hoofde.
De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die
door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op
welke wijze ook, aan goederen van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de
organisatoren wordt veroorzaakt.
De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor alle aanspraken die anderen ter zake
zouden kunnen doen.

Slotbepalingen

De organisatoren hebben het recht om tegen de deelnemer die handelt in strijd met de
bepalingen van de ‘Deelnemingsvoorwaarden’, het ‘Algemeen Reglement’, en/of de
‘Uitvoeringsvoorschriften Technisch Reglement’ of die door of namens de organisatoren
verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke
tussenkomst een of meer van de volgende maatregelen te nemen, op kosten van de
deelnemer: met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot de Fortenfair te
weigeren; zijn stand te doen sluiten en/of ontruimen; de tentoongestelde goederen
alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden.
Op de ‘Deelnemingsvoorwaarden’, het ‘Algemeen Reglement’ en de
‘Uitvoeringsvoorschriften/Technisch Reglement’ is Nederlands recht van toepassing.
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