
Deelnamereglement 
BOULEVAART 2020 

  
De bepalingen voor deelname aan BouleVaart zijn vastgelegd in onderstaand 
deelnamereglement. 
  

Organisatie 
Team BouleVaart: 
Tineke Alberts 
Renée Vrijman 
Ria Snijder 
Monique Meek 
  

Postadres: 
Gagarinstraat 126 
1562 TE Krommenie 
  
  

Informatie en reserveren 
Telnr. 06-24461114 
Facebookpagina: BouleVaart 
Website: www.boulevaartkrommenie.nl 
  

De deelnemer/sponsor 
De deelnemer is degene die van de organisatie een schriftelijke bevestiging betreffende 
plaats en data heeft ontvangen, naar aanleiding van een volledig ingevuld inschrijfformulier. 
Alle deelnemers dragen het festival, daarom worden zij deelnemer/sponsor genoemd. 
  

Voorwaarden deelname/sponsoren 
Er zijn een paar voorwaarden voor deelname aan BouleVaart: 

1.   De deelnemer/sponsor heeft bij voorkeur een binding met Krommenie. 
2.   De deelnemer/sponsor moet van waarde zijn voor BouleVaart. 
3.   De deelnemer moet bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam zijn in Zaanstad. 

De organisatie is bevoegd deelnemers toe te laten die niet voldoen aan voormelde criteria, 
mits deze deelnemer niet concurrerend is met een deelnemende ondernemer uit 
Krommenie. 
Een deelnemer die niet voldoet aan voormelde criteria maar aan een eerdere editie van 
BouleVaart heeft meegedaan, kan door de organisatie ook worden toegelaten indien deze 
mogelijk concurrerend met een deelnemende ondernemer uit Krommenie. 
De deelnemer is verplicht tijdens openingsuren zelf of door middel van een plaatsvervanger 
aanwezig te zijn in zijn standruimte en deze toegankelijk te stellen voor het publiek. De 
deelnemer dient zelf zorg te dragen voor opbouw, afbouw en inrichting binnen de daarvoor 
gestelde tijden. Het team stelt vooraf een lijst op met de benodigde materialen zoals tafels, 
stoelen, tenten en parasols. 
Je volgt te allen tijde de aanwijzingen op van onze marktmeesters, zij zijn jouw 
aanspreekpunt op deze dag. Zij zijn te herkennen aan hun shirt. 

 



  

Plaats en tijdstip 
BouleVaart 2020 wordt gehouden op zaterdag 20 juni 2020 van 13.00 uur tot 23.00 uur, 
waarbij het festival voor alles behalve horeca en muziek wordt afgesloten om 17.00 uur. 
De locatie is het terrein van Zaanlandia Blik, de Vermaningsstraat en de Nauernasche 
Vaart(dijk) en kan eventueel uitgebreid worden. Het team kan u hier in de loop van 2020 
meer informatie over verstrekken. 
De organisatie behoudt zich het recht voor om de vastgestelde locatie, datum en 
openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding. De 
overeenkomst van huur en verhuur blijft alsdan van kracht. De eventuele wijzigingen zullen 
schriftelijk aan de deelnemer worden doorgegeven. 
  

Inschrijving 
Degene die het inschrijfformulier ondertekent, wordt geacht hier namens het deelnemende 
bedrijf bevoegd voor te zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van 
reden een inschrijving te weigeren. De organisatie heeft de bevoegdheid de haar ter 
beschikking staande standruimte aan deelnemers toe te wijzen. Met de wensen van de 
deelnemers wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden. De organisatie behoudt zich 
het recht voor om in uitzonderingsgevallen voor aanvang van de daadwerkelijke inrichting 
van het terrein aan de deelnemer toegewezen stand te wijzigen zonder dat laatstgenoemde 
op enige wijze schadevergoeding recht kan doen gelden. De overeenkomst van huur en 
verhuur blijft alsdan van kracht. 
  

Prijzen 
De kosten voor deelname bedragen € 90,00 voor niet-horeca deelnemers. 
Voor startende ondernemers (korter dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) 
bedragen de kosten van deelname € 60,00. 
Horeca-deelnemers betalen een borg van € 75,00. 
Voor horeca-deelnemers geldt het muntensysteem. Munten kosten € 2,75 waarvan 25% 
wordt afgedragen aan de organisatie. De munten zijn in tweeën deelbaar. 
  

Uniforme standbouw 
Ten behoeve van de deelnemers kan door de organisatie in meubilair (o.a. verkooptafel of 
statafel) worden voorzien. Voor 1 mei 2020 dient uw aanvraag binnen te zijn voor het 
bestellen van meubilair. U ontvangt hiervoor nog een bestelformulier. Achter de producten 
staat een prijs welke door u moet worden voldaan. 
  

Opbouw/ Afbouw 
Het schema voor het in- en uitrijden van stands en goederen wordt minimaal 10 dagen 
voorafgaand aan het evenement verspreid onder de deelnemers. De standruimte dient op 
de dag van het evenement uiterlijk om 12.00 uur te zijn opgebouwd. Het is niet toegestaan 
vóór 17.00 uur te beginnen met de ontruiming van de standruimte. 
  

Voertuigen dienen uiterlijk om 10.00 uur van het terrein te zijn. Het is niet toegestaan tijdens 
het evenement voertuigen op het terrein te parkeren, tenzij deze onderdeel uitmaken van de 
stand. Voertuigen mogen voor zoveel betreft het ondernemersgedeelte pas ná 17.30 uur. 
Deelnemers aan de Vermaningsstraat moeten tot 23.30 uur blijven staan. 
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Indien de standruimte niet tijdig of niet conform de gemaakte afspraken door de deelnemer 
in gebruik wordt genomen, dan wel de stand geheel of gedeeltelijk voortijdig wordt 
afgebroken, ontruimd of onbemand wordt achtergelaten, dan wel de deelnemer de huurprijs 
of enig aan kosten verschuldigd bedrag niet geheel of niet tijdig voldoet, is de organisatie 
gerechtigd te verklaren dat zij de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden beschouwt. 
  

Zij kan de standruimte opnieuw verhuren onder gehoudenheid van de deelnemer tot betaling 
van de schadevergoeding, gelijk aan het reeds verschuldigde bedrag van huur en eventueel 
bijkomende kosten, zonder dat voorafgaande ingebrekestellingen of rechtelijke tussenkomst 
nodig is en zonder dat de deelnemer enig recht kan doen op restitutie van huurpenningen of 
reeds betaalde kosten of vergoedingen van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die 
ook mocht zijn geleden. 
  

De organisatie van BouleVaart is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal, etc. 
  

Parkeren van auto’s en/of busjes mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. De 
marktmeesters geven je hiervoor aanwijzingen. 
  

Catering 
● Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens BouleVaart 

uitsluitend voorbehouden aan ingehuurde ondernemers. Zij dienen zich aan de 
HACCP-wetgeving te houden. 

● Het is een deelnemer niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te 
verkopen of gratis te verstrekken, tenzij daarvoor aan deze deelnemer vooraf door de 
organisatie op nader overeen te komen voorwaarden schriftelijke ontheffing is 
verleend. 

● Deelnemers dienen zelf voor water te zorgen. Er zijn geen watertappunten. 
  

Annulering door organisatie 
Het is de organisatie voorbehouden om met opgave van reden te besluiten BouleVaart geen 
doorgang te laten vinden. De overeenkomst van huur en verhuur wordt dan als vervallen 
beschouwd en reeds verrichte betalingen worden gerestitueerd. De deelnemer kan géén 
aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten. Alleen 
gewichtige omstandigheden geven de organisatie het recht het evenement BouleVaart geen 
doorgang te laten vinden. 
  

Annulering door de deelnemer 
Als de deelnemer wegens omstandigheden de overeenkomst moet annuleren, kan dit per 
aangetekende brief. 
De organisatie is gemachtigd de deelnemer een vergoeding in rekening te brengen volgens 
onderstaande percentages van het totale standhuurbedrag: 

● 50% van de standhuur bij annulering vóór 1 juni 2020. 
● 100% van de standhuur bij annulering ná 1 juni 2020. 

  
Bij horeca-ondernemers zal bij annulering een bedrag aan administratiekosten in rekening 
worden gebracht van € 75,00, gelijk aan de borgsom. 
Voormelde annuleringsvergoeding zal worden verhoogd met de kosten voor de eventueel 
door de deelnemer gehuurde materialen. 
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Waarom een borgsom? 
Alle acts, alle onderdelen op het festival worden bekostigd uit verwachte inkomsten. Daar 
horen marktinkomsten bij. Als inkomsten op het laatste moment wegvallen, draait het festival 
verlies. Tevens is het zo dat om de markt mogelijk te maken er allerlei zaken worden 
ingekocht; denk aan bekabeling, aggregaten, rijplaten, hekken. Ook deze kunnen niet op het 
allerlaatste moment worden afbesteld. Er zijn dus ook al kosten gemaakt. Dit bij elkaar leidt 
ertoe dat we genoodzaakt zijn onpopulaire annuleringskosten in rekening te brengen. 
  
Risico en aansprakelijkheid 
Deelname aan BouleVaart is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
De deelnemer vrijwaart de organisatie tegenover iedere derde voor aanspraken 
op vergoeding van schade geleden ten gevolge van zijn deelname. De organisatie stelt zich 
niet verantwoordelijk voor vermissing van en schade aan goederen. De deelnemer is 
verplicht zorg te dragen voor een juiste aansprakelijkheidsverzekering voor 
aansprakelijkheid van derden en een verzekering tegen diefstal, brand en andere schade 
aan de geëxposeerde artikelen of andere eigendommen van de deelnemer tijdens de 
opbouw, de dag van het evenement en de afbouwperiode. 
  
Opvolgen voorschriften 
De deelnemer is – ten aanzien van de opbouw en de afbouw van zijn stand – verplicht de 
voorschriften en aanwijzingen op te volgen van of namens de organisatie, brandweer, 
beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven van orde en veiligheid. 
  
Aanbod 
Op BouleVaart kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld die naar het 
inzicht van de organisatie in overeenstemming zijn met het concept van het evenement. 
Het is de deelnemer niet toegestaan om: 

● De gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren. 
● Dranken en spijzen aan te bieden zonder nadrukkelijke toestemming van de 

organisatie. 
● Zonder toestemming van de organisatie gebruik te maken van geluidsversterkende 

apparatuur. 
● In algemene zin hinder te veroorzaken voor andere deelnemers of bezoekers. 
● De organisatie kan besluiten tot verwijdering van de deelnemer die zich niet aan 

vorenstaande houdt zonder dat deze deelnemer enige aanspraak heeft op 
schadevergoeding. Bij niet opvolgen van deze voorschriften en aanwijzingen kunnen 
op kosten van de deelnemer de noodzakelijk geachte voorzieningen worden 
getroffen. 

  
Afval 
De deelnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van afval. De deelnemer is verplicht de 
door hem gehuurde ruimte in de oorspronkelijke staat achter te laten. De ruimte dient geheel 
schoon opgeleverd te worden, hetgeen inhoudt dat afval geheel verwijderd dient te zijn. Bij 
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in gebreke blijven zal de gehuurde ruimte op kosten van de deelnemer worden 
schoongemaakt. 
Indien de gehuurde ruimte niet tijdig is ontruimd, is de organisatie gerechtigd in of bij de 
ruimten aanwezige materialen, goederen of emballage van de deelnemer te doen 
verwijderen en op kosten van de deelnemer op te slaan. 
  
Brandweervoorschriften 

● Alle brandbare materialen dienen brandvertragend te zijn geïmpregneerd. 
● Het is niet toegestaan om gasflessen te plaatsen. 
● Er mag geen stro of zeer brandbaar materiaal als bodemmateriaal worden geplaatst. 
● De exposant dient op eigen veiligheid te letten i.v.m. vluchtwegen 
● Stand presentaties, met name van machines en bewegende/hangende attributen, 

dienen altijd veilig voor het publiek en de omgeving te worden opgesteld. 
● Er mogen geen veranderingen dan wel aanpassingen worden gedaan aan de reeds 

aangelegde bekabelingen/ bedradingen, mits besproken met het team. 
  
Alle in dit document en in het inschrijfformulier genoemde bedragen zijn inclusief 
21% BTW. Ook al is uw organisatie niet BTW-plichtig, onze stichting draagt BTW af over 
commerciële activiteiten en derhalve berekenen wij ook BTW door aan de marktdeelnemers. 
  
  
  
 

4 


