Algemene Voorwaarden
HOLY GREEN
Vrijdag 25 augustus 2017
In de Algemene Voorwaarden zal Dufais catering & events (in opdracht van HOLY GREEN) worden
omschreven als organisatie. De foodtruck die zich aanmeldt zal omschreven worden als deelnemer.

1. Aanmelding:
a) Inschrijvingen dienen via het online inschrijfformulier te worden gedaan, welke op onze
website vermeld staat: www.holygreen.nl. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met
alle voorwaarden zoals benoemd in deze algemene voorwaarden.
b) Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven.
c) De inschrijving is pas definitief wanneer de deelnemer hiervan bevestiging heeft ontvangen
van de organisatie en de borg voldaan is. Wanneer de deelname bevestigd is door de
organisatie, is dit een onherroepelijke verbintenis.
d) De organisatie behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren zonder opgave van
reden.
e) De organisatie behoudt zich het recht om een inschrijving deels te weigeren in verband met
overlappende producten en/of diensten met andere deelnemers of wanneer opgegeven
wensen niet haalbaar zijn.
2. Betaling:
a) Voor deelname aan HOLY GREEN wordt een basistarief van € 50,00 berekend.
b) Deelname aan HOLY GREEN is ook op basis van afdracht. De munten waarmee de producten
gekocht kunnen worden kosten voor de bezoeker € 2,50. Er wordt gewerkt met
breekmunten.
Van elke hele munt, die de deelnemer ontvangen heeft door verkoop van de producten,
ontvangt de deelnemer € 2,00 en de organisatie € 0,50. Afhandeling hiervan geschied direct
na afloop van HOLY GREEN.
c) Extra voorzieningen welke door de deelnemer aangevraagd zijn, worden berekend. Prijzen
staan vermeldt op het inschrijfformulier.
d) Nadat de inschrijving bevestigd is aan de deelnemer door de organisatie, zal de deelnemer
een factuur ontvangen van de eventuele extra voorzieningen welke zijn aangevraagd.
e) De betalingstermijn, zoals vermeldt op de factuur, dient te worden aangehouden.
f) Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan uw deelname
komen te vervallen.

3. Annulering:
a) Annulering dient schriftelijk of per mail en gedateerd te gebeuren, hierover krijgt u een
ontvangst bevestiging.

4. Op- en afbouw:
a) De organisatie wijst de staanplaats voor de deelnemer toe. Deze ruimte wordt u bij
aankomst op het terrein gewezen. Het is niet mogelijk om een auto, aanhanger of ander
voertuig (uitgezonderd de foodtruck) tijdens het festival op het evenemententerrein te laten
staan. U dient uw voertuig op de aangewezen parkeerplaats te zetten.
b) De deelnemer is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet gerechtigd verder
uit te breiden buiten de door u toegewezen oppervlakte.

c) Het is voor deelnemers niet toegestaan om te verplaatsen of onderling van staanplaats te
ruilen zonder toestemming van de organisatie.
d) Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten
aan andere partijen.
e) Het gebruik van de staanplaats op het evenemententerrein is persoonlijk en beperkt zich tot
de duur van het evenement.
f) De deelnemer heeft voor de opbouw de beschikking over hun toegewezen staanplaats op de
tijden welke voorafgaand aan het evenement door de organisatie met de deelnemer wordt
kortgesloten.
g) De staanplaats, waar de deelnemer tijdens HOLY GREEN gestaan heeft, dient schoon en in
oorspronkelijke staat afgeleverd te worden. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor
afvoer van eigen vuilnis. Hiervoor verzorgt de organisatie voldoende containers.
h) Uiterlijk twee uur na afloop van HOLY GREEN dient de standplaats leeg en opgeruimd te zijn.
i) Opruimen en afbouwen is niet toegestaan voor het einde van het festival (23.00 uur). De
staanplaats dient voor de duur van HOLY GREEN bemand en geopend te zijn. Mits anders is
afgesproken met de organisatie.
j) De deelnemer dient zich te houden aan aanwijzingen van de organisatie op het gebied van
de staanplaats; de ruimte hiervan, het gebruik hiervan en de inrichting hiervan.
k) Aanbieden van eventueel reclamemateriaal kan uitsluitend gedaan worden vanuit de
standplaats zelf.
l) U bent verantwoordelijk voor eventuele slecht weer voorzieningen en het aanbrengen.
m) Er mag geen blijvende schade worden toegebracht aan het evenemententerrein.

5. Verzorging van de foodtruck/standplaats op HOLY GREEN, 25 augustus 2017
a) De producten / diensten die u op het inschrijfformulier heeft ingevuld moeten gelijk zijn aan
het geen u op HOLY GREEN aanbiedt. Bij ieder ander product of dienst dient hiervoor
toestemming per e-mail gevraagd te worden. Dit voorkomt mogelijke vervaging van de
kwaliteit en uitstraling van HOLY GREEN, voorkomt onderlinge strijd en komt ten goede van
de sfeer.
b) Indien de deelnemer gaat bakken, braden, BBQ-en of roken dient men dit aan te geven op
het inschrijfformulier.
c) De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de
standhouders aangeboden koopwaar en eventueel daaruit voortvloeiende consequenties.
d) De deelnemer zorgt zelf voor een nette, verzorgde, gezellige en aantrekkelijke staanplaats /
foodtruck.
e) De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen materialen voor het serveren van de
producten.
f) Aanwijzingen van de politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.
g) Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds
gemaakte kosten.
h) Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening
van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden
toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de
deelnemer te verhalen op de deelnemer.

6. Drank
a) De deelnemer mag geen alcoholische en/of non-alcoholische dranken schenken zonder
schriftelijke toestemming van de organisatie.

7. Muziek
a) De deelnemer mag geen geluid/muziek spelen zonder schriftelijke toestemming van de
organisatie.
8. Elektriciteit
a) De organisatie verzorgt voor elke deelnemer 2x 230V, 16A (1 Fase, CEE).
Wanneer de deelnemer dit wenst uit te breiden, dan kan dit aangegeven worden op het
inschrijfformulier. Hier zijn kosten aan verbonden.
b) De deelnemer dient zelf een geschikte haspel, verlengsnoeren en stekkers te verzorgen.
c) Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan.

9. Veiligheid
a) De deelnemer moet kennis hebben van/en de veiligheidsmaatregelen respecteren, welke zijn
opgesteld door de overheid en welke zijn genomen door de organisatie. De deelnemer moet
zich strikt houden aan de interne ordemaatregelen tijdens HOLY GREEN, niet alleen opgelegd
door de organisatie, maar ook door alle andere bevoegde autoriteiten.
b) De deelnemer dient te voldoen aan alle (brand-)veiligheidseisen en is zelf verantwoordelijk
voor aanwezigheid van blusapparatuur.
c) Het aanleggen van open vuur is niet toegestaan.
10. Aanvullende voorwaarden voedsel(veiligheid)
a) De deelnemer dient te voldoen aan de eisen zoals opgesteld door De Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA).
b) De deelnemer dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en staat ingeschreven
als verkoper van het betreffende voedsel.
c) De deelnemer moet voldoen aan alle eisen betreffende voedselveiligheid en hygiëne.
11. Aansprakelijkheid
a) De deelnemers zijn verplicht hun materieel, meubilair en goederen verzekerd te hebben.
b) De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook ontstaat aan
goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan HOLY GREEN.
c) De organisatie is niet aansprakelijk voor schade van derden.
d) De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen.
e) De deelnemer is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun goederen.
Eventuele voedselvergiftiging of andere schade bij een bezoeker is de verantwoordelijkheid
van de deelnemer. De organisatie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.
f) De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van
vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen of
welke overmacht situatie ook. De organisatie behoudt zich ten allen tijden het recht voor,
wegens bijzondere omstandigheden of overmacht van buitenaf, de datum van HOLY GREEN
te veranderen ofwel HOLY GREEN te annuleren. Dit zonder dat in die gevallen de deelnemer
aanspraak kan doen op vergoeding.
Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden, dan wel invloeden van
buitenaf verstaan, die het houden van het evenement onmogelijk maken, zoals:
 Verbod op het houden van publieke evenementen, uitgevaardigd door de overheid
 Terroristische aanslagen
 Natuurrampen of extreem weer
 Epidemieën
Bij windkracht 6 of krachtiger zal HOLY GREEN worden afgelast.
g) De deelnemer zal geen producten / diensten aanbieden welke in strijd zijn met bepalingen in
de Nederlandse grondwet.

12. Overige:
a) Deelnemers dienen handelingsbekwame natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder;
b) Deelnemers dienen zich te kunnen legitimeren;
c) De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en
bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de
organisatie.
d) De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
e) De organisatie draagt zorg voor toiletvoorzieningen en het nodige entertainment.
f) Voorafgaand, tijdens en na afloop van HOLY GREEN is een huisfotograaf aanwezig. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend en mag door de huisfotograaf en organisatie voor
alle commerciële en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.
g) Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

