Förderkreis Hafenfest Papenburg e.V.
Aanvullende havenfeestvoorschriften
Instructies
De instructies van de medewerkers van de organisatoren zijn op te volgen. Bij het niet in acht nemen volgt uitsluiting
van het evenement.

Reddingswegen
Op het havenfeest moet een reddingsweg in aangemeten breedte vrij worden gehouden. Daarom mag alleen binnen
de voor U aangegeven standplaats worden gebouwd. Denk er a.u.b. aan, dat reddingswegen ook uw leven kunnen
redden.

Afval
Standplaatsen zijn, ook tijdens het evenement schoon te houden. Na afbouw van de stand moet een eindreiniging
door de standhouder volgen. Alle verontreinigingen (ook sigarettenpeuken) zijn volkomen te verwijderen. Worden
levensmiddelen voor directe consumptie aangeboden, moeten er vuilnisbakken bij de stand geplaatst worden. Vuilniszakken moeten regelmatig worden vernieuwd. De verwijdering van het vuil gaat ten laste van de standhouder.
Bij niet- nakoming volgt een eindreiniging tegen verplichte betaling van de kosten De kosten hiervoor worden de
standhouder in rekening gesteld. Bij het volgens de regels verlaten van de plaats, worden de kosten, ten bedrage
van 50,-- Euro, voor de eindreiniging terugbetaald.

Stroom- en watervoorziening
In het kader van de technische mogelijkheid en rekening houdend met alle aanbiederinteressen wordt door ons
stroom verstrekt. De kosten voor de stroomaansluiting bedragen al naar verbruik en aansluiting minstens 10,-- Euro.
De benodigde hoeveelheid stroom moet tijdig worden aangemeld bij de organisator. Recht hierop bestaat alleen
bij volledige vooruitbetaling van de standhuur en stroomkosten. Een aansprakelijkheid of schadevergoeding door
stroomuitval is van de kant van de organisator uitgesloten.
Kabel (minstens 100 meter lengte) dient de standhouder zelf mee te brengen. Hij moet er ook voor zorgen, dat
de bezoekers niet kunnen struikelen. Een watervoorziening door de organisator geschied in het algemeen niet, er
wordt alleen een standbuis gereedgezet. Al het andere is door de standhouder zelf te organiseren. Voedselslangen
moeten worden gebruikt.

Prijzen
Van kracht zijn de prijzen van onze actuele prijslijst. Prijsveranderingen en drukfouten zijn voorbehouden. Alle prijsopgaven zijn in Euro.

Schadevergoedingen/uitval/verplaatsing
Schadevergoedingen in geval van uitval/verplaatsing zijn uitgesloten. Iedere exposant moet zich tijdig informeren, of
het geplande evenement ook plaatsvindt.
Mededeling: Door de organisator wordt een standafname doorgevoerd. Alstublieft de regels nakomen.
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