
	   	   	  
	  

Algemene	  Voorwaarden	  Streek	  Food	  Festival	  2013	  	  
	  
Onderstaande	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  Streek	  Food	  Festival	  edities.	  
Afwijkingen	  in	  deze	  voorwaarden	  zijn	  alleen	  bindend	  indien	  schriftelijk	  	  bevestigd	  door	  	  	  	  	  	  	  
de	  organisatie.	  
	  
Streek	  Food	  Festival	  is	  hierna	  te	  noemen	  organisatie	  
Het	  terrein:	  Waar	  Streek	  Food	  Festival	  plaats	  vindt	  
Deelnemers:	  Persoon	  of	  onderneming	  die	  deel	  neemt	  aan	  het	  Streek	  Food	  Festival	  
	  

Aanmelding:	  

	   	   ·	  U	  kunt	  zich	  inschrijven	  met	  de	  betreffende	  aanmeldformulieren	  van	  onze	  site.	  	  

	   	   ·	  Alle	  correspondentie	  zal	  plaatsvinden	  via	  de	  mail.	  	  

	   	   ·	  Enig	  recht	  op	  een	  plaats	  wordt	  pas	  verkregen	  na	  een	  schriftelijke	  bevestiging	  van	  de	  
organisatie	  en	  het	  tijdig	  voldoen	  van	  de	  	  betreffende	  factuur.	  Inschrijving	  geeft	  niet	  
automatisch	  recht	  op	  deelname.	  	  	  

	   	   ·	  Op	  het	  inschrijfformulier	  kunt	  u	  specifieke	  wensen	  aangeven.	  De	  organisatie	  doet	  
haar	  uiterste	  best	  om	  hier	  rekening	  mee	  te	  houden,	  maar	  kan	  niet	  garanderen	  dat	  de	  
betreffende	  wens	  wordt	  ingewilligd,	  tenzij	  dit	  schriftelijk	  is	  overeengekomen.	  	  

	   	   ·	  Het	  artikel	  waarmee	  u	  zich	  inschrijft	  is	  gelijk	  aan	  het	  artikel	  wat	  u	  op	  het	  Streek	  Food	  
Festival	  aanbiedt,	  dit	  om	  een	  goed	  gesorteerd	  aanbod	  te	  behouden.	  Indien	  u	  een	  ander	  
product	  wilt	  aanbieden	  dan	  op	  uw	  inschrijving	  vermeld	  dient	  u	  hiervoor	  schriftelijk	  
toestemming	  te	  vragen.	  	  

	   	   ·	  Alle	  prijzen	  zijn	  exclusief	  BTW.	  	  

	   	   ·	  Alle	  deelnemer	  dienen	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  een	  WA	  verzekering.	  De	  organisatie	  
heeft	  een	  bewijsstuk	  van	  deze	  verzekering	  nodig	  	  voor	  haar	  administratie.	  Deelname	  
zonder	  WA	  verzekering	  is	  niet	  toegestaan.	  	  

	   	   ·	  Bewijs	  van	  registratie,	  de	  zogenaamde	  "marktpas"	  is	  op	  het	  event	  niet	  verplicht.	  	  	  

Annulering:	  	  

	   ·	  Annulering	  dient	  per	  mail	  te	  gebeuren,	  hierover	  krijgt	  u	  een	  ontvangst	  bevestiging.	  	  

	   ·	  Annuleren	  is	  gratis	  tot	  dertig	  (30)	  dagen	  voor	  aanvang	  van	  het	  event.	  	  

	   ·	  Annulering	  later	  dan	  dertig	  (30)	  dagen	  voor	  aanvang	  van	  het	  festival:	  100%	  van	  het	  
factuurbedrag.	  	  	  



	   	   	  
	  
Betaling:	  	  

	   ·	  Betaling	  na	  ontvangst	  factuur	  via	  giro	  of	  bank	  overeenkomstig	  de	  betalingstermijn.	  	  

	   ·	  Betaling	  onder	  vermelding	  van	  factuurnummer,	  uiterlijk	  dertig	  (30)	  dagen	  voor	  het	  
festival.	  	  

	   ·	  Contante	  betaling	  is	  niet	  mogelijk.	  	  

	   ·	  Indien	  betaling	  niet	  is	  ontvangen	  binnen	  de	  aangegeven	  betalingstermijn	  komt	  uw	  
deelname	  te	  vervallen.	  	  

	   ·	  Alle	  (incasso)kosten	  voortkomend	  uit	  het	  niet	  tijdig	  betalen	  van	  facturen	  komen	  
geheel	  voor	  rekening	  van	  de	  deelnemer.	  	  

	   ·	  Ook	  voor	  een	  tweede	  kraam	  betaalt	  de	  deelnemer	  het	  volledige	  tarief.	  	  

	   ·	  Voor	  een	  verkoopwagen	  betaalt	  de	  deelnemer	  het	  volledige	  kraam	  tarief	  plus	  het	  
aantal	  extra	  meters.	  	  

	   ·	  Indien	  u	  geen	  gebruik	  wenst	  te	  maken	  van	  een	  kraam	  betaalt	  u	  evengoed	  het	  
volledige	  tarief	  voor	  een	  standplaats	  van	  gelijke	  	  afmeting	  als	  een	  kraam	  (4	  x	  1	  
meter)	  voor	  aanvang	  van	  het	  Streek	  Food	  Festival:.	  

	   ·	  Bij	  aankomst	  op	  lokatie	  wordt	  u	  door	  de	  organisatie	  naar	  uw	  kraam	  gewezen.	  Volg	  
aub	  zijn	  instructies	  op.	  	  

	   ·	  Deelnemers	  van	  het	  event	  kunnen	  lossen	  tijdens	  de	  gecommuniceerde	  afbouwtijden.	  
U	  heeft	  maximaal	  een	  half	  uur	  de	  tijd	  voor	  het	  	  lossen.	  	  

	   ·	  Het	  is	  niet	  mogelijk	  uw	  auto,	  aanhanger	  of	  ander	  voertuig	  achter	  uw	  kraam	  te	  
parkeren.	  U	  dient	  zelf	  een	  parkeerplaats	  buiten	  het	  	  terrein	  te	  zoeken.	  	  

	   ·	  Kramen	  die	  zonder	  tegenbericht	  van	  de	  huurder	  een	  half	  uur	  voor	  aanvang	  van	  de	  
markt	  leeg	  blijven	  vervallen	  aan	  de	  organisatie.	  	  

	   ·	  Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  de	  kraamplaats	  door	  te	  verkopen,	  te	  verhuren	  of	  te	  
verpachten	  aan	  andere	  partijen.	  	  

	   ·	  Het	  is	  niet	  mogelijk	  van	  kraamplaats	  te	  delen	  of	  ruilen	  zonder	  toestemming	  van	  de	  
organisatie.	  	  

	   ·	  Wilt	  u	  stapvoets	  rijden	  en	  op	  het	  wegdek	  blijven,	  het	  is	  streng	  verboden	  door	  het	  gras	  
te	  rijden.	  	  

	   ·	  Een	  half	  uur	  voor	  aanvang	  van	  de	  markt	  sluit	  het	  terrein	  voor	  gemotoriseerd	  verkeer.	  



	   	   	  
	  

Tijdens	  het	  Streek	  Food	  Festival	  is	  het	  terrein	  niet	  meer	  	  bereikbaar	  per	  auto.	  	  

	  
Tijdens	  het	  inrichten	  van	  uw	  kraam:	  

	   	   ·	  Begin	  met	  inrichten	  van	  uw	  kraam	  nadat	  uw	  auto	  buiten	  het	  terrein	  is	  geparkeerd.	  	  

	   	   ·	  Houd	  de	  doorgaande	  route	  zoveel	  mogelijk	  vrij	  van	  auto’s	  en	  obstakels	  en	  zorg	  dat	  uw	  
lostijd	  maximaal	  een	  half	  uur	  is.	  	  

	   	   ·	  Er	  mag	  geen	  schade	  worden	  toegebracht	  aan	  de	  kramen	  en	  voorzieningen	  op	  het	  
terrein.	  Gebruik	  van	  spijkers	  en	  dergelijke	  is	  niet	  	  toegestaan.	  	  

	   	   ·	  U	  bent	  verantwoordelijk	  voor	  eventuele	  slecht	  weer	  voorzieningen	  en	  het	  
aanbrengen	  hiervan	  zoals	  bv	  haringen,	  zeilen	  en	  scheerlijnen	  ter	  versteviging	  van	  uw	  
kraam	  bij	  slecht	  weer.	  	  

	   	   ·	  De	  deelnemer	  is	  zonder	  schriftelijke	  toestemming	  van	  de	  organisatie	  niet	  gerechtigd	  
verder	  uit	  te	  breiden	  buiten	  de	  door	  u	  gehuurde	  	  kraam	  /	  oppervlakte.	  	  

	   	   ·	  De	  kraam	  dient	  er	  ten	  alle	  tijden	  verzorgd	  en	  opgeruimt	  uit	  te	  zien.	  Voorraad,	  
verpakkingsmaterialen	  e.d.	  dienen	  door	  de	  deelnemer	  	  uit	  het	  zicht	  te	  worden	  
opgeborgen.	  	  

	   	   ·	  De	  kraam	  dient	  ten	  alle	  tijden	  bemand	  te	  zijn.	  	  

	   	   ·	  De	  kraam	  mag	  niet	  verplaatst	  worden.	  	  

	  Electriciteit:	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  spant	  zich	  in	  voor	  adequate	  stroom	  voorzieningen,	  u	  dient	  zich	  vooraf	  
hiervoor	  aan	  te	  melden	  via	  het	  inschrijfformulier.	  Op	  de	  factuur	  kunt	  u	  terugvinden	  of	  
u	  een	  kraam	  met	  stroom	  is	  toegewezen.	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  levert	  alleen	  stroom	  mits	  dit	  puur	  noodzakelijk	  voor	  de	  verkoop	  van	  
de	  waar.	  	  

	   	   ·	  Stroom	  zal	  alleen	  beschikbaar	  zijn	  na	  opgave	  van	  de	  hoeveelheid	  benodigde	  
vermogen	  en	  een	  bevestiging	  hiervan.	  	  

	   	   ·	  Indien	  u	  een	  kraam	  met	  stroom	  is	  toegewezen	  bent	  u	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  een	  
geschikte	  haspel	  of	  verlengsnoer	  en	  stekkers.	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  zal	  u	  assisteren	  met	  het	  aansluiten	  op	  de	  stroomvoorziening.	  	  

	   	   ·	  Het	  gebruik	  van	  eigen	  aggregaten	  is	  niet	  toegestaan	  zonder	  schriftelijke	  toestemming	  



	   	   	  
	  

van	  de	  organisatie.	  	  	  

Tijdens	  het	  Streek	  Food	  Festival:	  	  

	   	   ·	  Aanwijzingen	  van	  de	  politie	  of	  toezichthouders	  worden	  stipt	  en	  onmiddellijk	  
opgevolgd.	  	  

	   	   ·	  Weigering	  en/of	  wangedrag	  betekent	  uitsluiting	  van	  het	  event	  zonder	  restitutie	  van	  
reeds	  betaalde	  marktgelden.	  	  

	   	   ·	  Het	  is	  absoluut	  niet	  toegestaan	  om	  zonder	  toestemming	  voor	  afloop	  van	  het	  Streek	  
Food	  Festival	  de	  kraam	  te	  ontruimen.	  	  

	   	   ·	  Alle	  uit	  hinder	  en	  uitsluiting	  van	  de	  deelnemer	  voortvloeiende	  kosten	  komen	  voor	  
rekening	  van	  de	  deelnemer,	  indien	  en	  voorzover	  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..	  

	   	   ·	  De	  deelnemer	  is	  zelfverantwoordelijk	  voor	  het	  bieden	  van	  kwaliteit.	  In	  het	  geval	  er	  
etenswaar	  wordt	  aangeboden	  moeten	  de	  eisen	  van	  het	  Warenwetbesluit	  Hygiëne	  van	  
levensmiddelen	  (uitwerking	  in	  de	  Hygiënecode	  voor	  de	  Horeca),	  het	  Warenwetbesluit	  
Bereiding	  en	  behandeling	  van	  levensmiddelen,	  de	  Verordening	  (EG)	  852/2004	  en	  de	  
Drank-‐	  en	  Horecawet	  in	  acht	  worden	  genomen.	  Wij	  verwijzen	  met	  name	  naar	  de	  
voorschriften	  van	  de	  Keuringsdienst	  van	  Waren	  en	  de	  Hygiënecode	  Ambulante	  Handel.	  	  

	   	   ·	  Muziek	  vanuit	  je	  eigen	  kraam	  of	  voertuig	  is	  niet	  toegestaan	  tenzij	  anders	  afgesproken	  
met	  de	  organisatie.	  Dit	  om	  overlast	  te	  voorkomen.	  	  

	   Electriciteit:	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  spant	  zich	  in	  voor	  adequate	  stroom	  voorzieningen,	  u	  dient	  zich	  vooraf	  
hiervoor	  aan	  te	  melden	  via	  het	  inschrijfformulier.	  Op	  de	  factuur	  kunt	  u	  terugvinden	  of	  
u	  een	  kraam	  met	  stroom	  is	  toegewezen.	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  levert	  alleen	  stroom	  mits	  dit	  puur	  noodzakelijk	  voor	  de	  verkoop	  van	  
de	  waar.	  	  

	   	   ·	  Stroom	  zal	  alleen	  beschikbaar	  zijn	  na	  opgave	  van	  de	  hoeveelheid	  benodigde	  
vermogen	  en	  een	  bevestiging	  hiervan.	  	  

	   	   ·	  Indien	  u	  een	  kraam	  met	  stroom	  is	  toegewezen	  bent	  u	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  een	  
geschikte	  haspel	  of	  verlengsnoer	  en	  stekkers.	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  zal	  u	  assisteren	  met	  het	  aansluiten	  op	  de	  stroomvoorziening.	  	  



	   	   	  
	  
	   	   ·	  Het	  gebruik	  van	  eigen	  aggregaten	  is	  niet	  toegestaan	  zonder	  schriftelijke	  toestemming	  

van	  de	  organisatie.	  	  	  

	   Bakruimte:	  

·	  Voor	  gebruik	  van	  bak-‐	  en	  braadapparatuur	  gelden	  de	  volgende	  voorschriften:	  	  	  

	   	   a.	  de	  apparatuur	  wordt	  in	  de	  buitenlucht	  opgesteld	  op	  een	  afstand	  van	  tenminste	  5	  
meter	  van	  bebouwing,	  beplanting	  en	  andere	  objecten;	  	  

	   	   b.	  de	  apparatuur	  wordt	  niet	  opgesteld	  onder	  of	  in	  de	  nabijheid	  van	  luifels,	  afdekken,	  
parasols	  en	  dergelijke;	  	  

	   	   c.	  de	  apparatuur	  wordt	  op	  een	  vlakke	  stenen	  ondergrond	  geplaatst	  of	  op	  onbrandbaar	  
slecht	  warmtegeleidend	  materiaal;	  	  	  

	   	   d.	  de	  apparatuur	  is	  met	  deugdelijke	  slangklemmen	  bevestigd	  en	  met	  goedgekeurde	  
hogedrukslang	  aangesloten	  aan	  de	  drukhouder;	  	  

	   	   e.	  De	  bakinstallatie	  (oliebak)	  moet	  zodanig	  zijn	  geconstrueerd,	  dat	  olie	  of	  vet	  niet	  in	  de	  
verbran-‐dingsruimte	  kan	  komen	  (bijvoorbeeld	  door	  overbruisen,	  waarbij	  olie	  over	  de	  
rand	  of	  door	  de	  kieren	  om	  de	  rand	  vloeit).	  Frituren	  is	  alleen	  toegestaan	  in	  ruimten	  die	  
daarvoor	  zijn	  ingericht.	  Dus	  niet	  in	  verkoopruimten	  van	  winkels;	  

	   f.	  Elk	  bak-‐	  en	  braadtoestel	  moet	  zijn	  voorzien	  van	  een	  goed	  functionerende	  
thermostaat	  of	  thermo-‐koppel	  met	  een	  maximum	  ingestelde	  waarde	  van	  190°C;	  

	   	  
	   g.	  Een	  gaskomfoor	  moet	  zijn	  opgesteld	  op	  een	  plaat	  van	  onbrandbaar	  en	  slecht	  

warmtegeleidend	  materiaal;	  
	   	  
	   h.	  Het	  draagvlak	  onder	  bak-‐	  en	  braadtoestellen	  moet	  tot	  minstens	  0,1	  m	  buiten	  de	  

toestellen	  onbrandbaar	  zijn,	  dan	  wel	  zijn	  bekleed	  met	  een	  onbrandbaar	  en	  slecht	  
warmtegeleidend	  materiaal.	  De	  wanden	  in	  de	  nabijheid	  van	  een	  bak-‐	  en	  braadtoestel	  
moeten	  tot	  minstens	  0,3	  m	  buiten	  het	  toestel	  op	  dezelfde	  wijze	  zijn	  bekleed;	  

	   	  
	   i.	  Elektrisch	  verwarmde	  bakpannen	  c.q.	  bakinstallaties	  moeten	  door	  middel	  van	  

thermostaten	  met	  een	  maximum	  ingestelde	  waarde	  van	  190°C,	  tegen	  oververhitting	  
zijn	  beveiligd;	  

	   	  
	   j.	  Losse	  verwarmingstoestellen	  met	  open	  vuur	  zijn	  verboden.	  
Barbecue	  
	  
	   a.	  Een	  barbecue	  moet	  om	  kans	  op	  schade	  te	  voorkomen,	  op	  een	  afstand	  van	  minstens	  5	  

m	  van	  gebouwen,	  bouwwerken,	  beplanting	  en	  goederen	  zijn	  geplaatst;	  



	   	   	  
	  
	  
	   b.	  Een	  barbecue	  moet	  zodanig	  zijn	  opgesteld	  dat	  deze	  niet	  kan	  omvallen	  of	  omgestoten	  
	   kan	  worden;	  
	  
	   c.	  Een	  barbecue	  mag	  uitsluitend	  onder	  voortdurend	  toezicht	  van	  een	  meerderjarige	  

persoon	  worden	  gestookt;	  
	  
	   d.	  Voor	  het	  aanmaken	  van	  een	  barbecue	  mag	  nooit	  gebruik	  worden	  gemaakt	  van	  

brandbare	  vloeistoffen;	  
	  
	   e.	  Ten	  einde	  hinder,	  overlast	  of	  brandgevaar	  tot	  een	  minimum	  te	  beperken,	  is	  het	  

stoken	  van	  een	  barbecue	  alleen	  geoorloofd	  bij	  een	  gunstige	  windrichting	  en	  
windsterkte.	  Bij	  windkracht	  5	  en	  hoger	  mag	  niet	  worden	  gestookt;	  

	  
	   f.	  Na	  afloop	  moeten	  de	  nog	  smeulende	  resten	  houtskool	  met	  water	  worden	  geblust	  of	  

met	  een	  laag	  zand	  worden	  afgedekt;	  
	  
	   g.	  Asresten	  mogen	  uitsluitend	  in	  onbrandbare	  afvalemmers	  of	  containers	  e.d.	  worden	  

gedeponeerd	  die	  in	  de	  buitenlucht	  staan.	  
	  
	  
	   Elektrische	  installatie:	  

	   De	  elektrische	  installatie	  moet	  voldoen	  aan	  de	  norm	  NEN	  1010	  en	  de	  nadere	  eisen	  van	  
het	  plaatselijke	  energiebedrijf.	  

	   	  
	   a.	  De	  elektrische	  installatie	  moet	  zijn	  voorzien	  van	  groepszekeringen	  en	  een	  

aardlekschakelaar	  met	  een	  nominale	  aanspreekstroom	  van	  ten	  hoogste	  30	  mA;	  
	  
	   b.	  De	  verplaatsbare	  leiding	  (verlengsnoer)	  van	  een	  bakkraam/bakwagen	  naar	  een	  

aansluitpunt	  voor	  elektriciteit	  moet:	  
-‐	   minstens	  3	  aderig	  zijn,	  met	  een	  nominale	  kerndoorsnede	  van	  2½	  mm²;	  
-‐	   zijn	  beschermd	  door	  een	  om	  manteling	  van	  neopreen,	  die	  geen	  beschadigingen	  of	  

gebreken	  vertoont.	  
	  

	   c.	  De	  lengte	  van	  de	  verplaatsbare	  leiding	  (verlengsnoer)	  mag	  ten	  hoogste	  5	  m	  bedragen	  
en	  moet	  geheel	  zijn	  uitgerold;	  

	  
	   d.	  De	  plaats	  en	  de	  bevestiging	  van	  de	  verplaatsbare	  leiding	  (verlengsnoer)	  moet	  

zodanig	  zijn,	  dat	  er	  niemand	  over	  kan	  struikelen.	  
	  
Gasinstallatie:	  
	  



	   	   	  
	  
	   a.	  Bij	  een	  bakkraam/bakwagen	  mogen	  niet	  meer	  losse	  gasflessen/gastanks	  aanwezig	  

zijn	  dan	  als	  werkvoorraad	  voor	  één	  dag	  nodig	  is;	  
	  
	   b.	  De	  waterinhoud	  van	  een	  losse	  gasfles/gastank	  mag	  niet	  groter	  zijn	  dan	  115	  liter;	  
	  
	   c.	  Een	  opstelruimte	  voor	  gasflessen,	  moet	  aan	  de	  buitenlucht	  zijn	  geventileerd	  door	  

middel	  van	  minstens	  twee	  niet	  afsluitbare	  openingen	  nabij	  of	  in	  de	  vloer,	  die	  zover	  
mogelijk	  uit	  elkaar	  moeten	  liggen.	  De	  netto	  doorlaat	  van	  de	  ventilatieopeningen	  moet	  
1/40	  van	  het	  vloeroppervlak	  bedragen	  met	  een	  minimum	  van	  100	  cm²	  per	  opening;	  

	  
	   d.	  Een	  opstelruimte	  voor	  gasflessen	  moet	  gasdicht	  zijn	  gescheiden	  van	  de	  

gebruiksruimte	  en	  mag	  slechts	  van	  buitenaf	  door	  middel	  van	  een	  deur	  of	  luik	  
bereikbaar	  zijn;	  

	  
	   e.	  Een	  flessengasinstallatie	  moet	  voldoen	  aan	  de	  norm	  NEN	  2920	  en	  de	  NPR	  2921,	  dan	  

wel	  de	  NEN-‐EN	  12245;	  
	  
	   f.	  De	  afstand	  tussen	  een	  opstelling	  voor	  gasflessen	  en	  overige	  voor	  verwarming	  

bestemde	  brandstoffen	  moet	  in	  een	  tijdelijke	  inrichting	  ten	  minste	  5	  m	  te	  bedragen;	  
	  
	   g.	  Een	  opslagplaats	  van	  gasflessen	  achter	  een	  bakkraam/bakwagen	  mag	  niet	  

toegankelijk	  zijn	  voor	  publiek	  en	  moet	  zijn	  voorzien	  zijn	  van	  het	  opschrift	  “ROKEN	  EN	  
OPEN	  VUUR	  VERBODEN”	  in	  letters	  met	  een	  hoogte	  van	  minimaal	  8	  cm;	  

	  
	   h.	  Een	  opslag	  van	  gasflessen/gastanks	  moet	  goed	  aan	  de	  buitenlucht	  worden	  

geventileerd;	  
	  
	   i.	  Drukhouders	  moeten	  goed	  zijn	  beschermd	  tegen	  opwarming	  door	  zonnestraling;	  
	   j.	  LPG	  mag	  uitsluitend	  worden	  toegepast	  in	  een	  LPG-‐dampgassysteem	  (rode	  tank)	  dat	  

als	  zodanig	  gemonteerd,	  gekeurd	  en	  gecertificeerd	  moet	  zijn	  volgend	  de	  norm	  NEN-‐EN	  
1949:2002	  en	  de	  norm	  NEN-‐EN	  1949:2002/A1:2005;	  

	  
	   k.	  Gasflessen	  moeten	  zijn	  voorzien	  van	  een	  door	  Lloyds	  Register-‐Stoomwezen	  erkend	  

geldig	  keurmerk;	  
	  
	   l.	  De	  aanwezigheid	  van	  gasflessen	  waarvan	  de	  goedkeuring	  volgens	  de	  ingeponste	  

datum	  meer	  dan	  10	  jaar	  geleden	  heeft	  plaatsgevonden,	  is	  verboden;	  
	  
	   m.	  Gasflessen	  en	  gastanks	  mogen	  slechts	  tot	  80%	  worden	  gevuld;	  
	  
	   n.	  Een	  lege	  gasfles	  moet	  altijd	  met	  gesloten	  afsluiter	  worden	  bewaard;	  
	  



	   	   	  
	  
	   o.	  Afsluiters	  moeten	  tegen	  beschadigen	  worden	  beschermd.	  Als	  de	  bescherming	  uit	  een	  

afneembare	  kop	  bestaat,	  moet	  deze	  bij	  niet	  aangesloten	  flessen	  zijn	  aangebracht;	  
	  
	   p.	  Het	  gebruik	  van	  een	  reduceerventiel	  (drukregelaar)	  dat	  ouder	  is	  dan	  5	  jaar	  is	  

verboden;	  
	  
	   q.	  Een	  verbruikstoestel	  mag	  uitsluitend	  op	  de	  standplaats	  in	  werking	  zijn.	  Tijdens	  het	  

transport	  van	  de	  bakwagen	  moeten	  de	  afsluiters	  van	  gasflessen	  en/of	  gastank	  te	  allen	  
tijde	  zijn	  gesloten;	  

	  
	   r.	  Alle	  toegepaste	  appendages	  moeten	  van	  een	  door	  Lloyds	  Register-‐Stoomwezen	  

goedgekeurd	  type	  zijn;	  
	  
	   s.	  Het	  leidingnet	  moet	  zijn	  uitgevoerd	  als	  een	  vaste	  leiding	  van	  metaal.	  Aan	  het	  einde	  

van	  elk	  aftakpunt	  van	  de	  vaste	  leiding	  naar	  een	  gebruikstoestel	  moet	  zich	  een	  afsluiter	  
bevinden;	  

	  
	   t.	  Het	  gebruik	  van	  een	  gasslang	  is	  alleen	  toegestaan:	  

-‐	   voor	  het	  aansluiten	  van	  een	  verbruikstoestel	  op	  het	  leidingnet;	  
-‐	   als	  koppelslang	  tussen	  een	  gasfles/gastank	  en	  het	  leidingnet;	  
-‐	   als	  koppelslang	  tussen	  een	  gasfles/gastank	  en	  een	  manifold.	  
	  

	   u.	  Elke	  verbindingsslang	  tussen	  een	  drukhouder	  en	  een	  verbruikstoestel	  e.d.	  moet:	  
-‐	   zijn	  vervaardigd	  van	  synthetische	  rubber	  met	  één	  of	  meer	  staaldraad	  en/of	  

textielinlagen	  en	  niet	  ouder	  zijn	  dan	  twee	  jaar;	  
-‐	   door	  middel	  van	  slangklemmen	  op	  slangpilaren	  zijn	  bevestigd;	  
-‐	   vrij	  en	  ongespannen	  zijn	  aangelegd;	  
-‐	   zodanig	  zijn	  aangebracht	  dat	  blootstelling	  aan	  ontoelaatbare	  

temperatuursinvloeden	  en/of	  mechanische	  beschadiging	  wordt	  voorkomen;	  
-‐	   zo	  kort	  mogelijk	  zijn	  gehouden.	  
	  
De	  slanglengte	  voor	  een	  tijdelijke	  opstelling	  mag	  maximaal	  10	  m	  bedragen.	  
	  
NB	   Propaanslangen	  zijn	  erin	  twee	  uitvoeringen:	  de	  oranje/bruin	  gekleurde,	  met	  op	  de	  

slang	  het	  jaar	  van	  aanmaak	  aangegeven	  en	  de	  zwarte	  slang	  met	  vaste	  metalen	  
koppelingen.	  Het	  jaar	  van	  fabricage	  is	  hier	  ingeponst	  op	  de	  	  
metalen	  koppeling.	  

 

 
 v.	  Het	  leidingnet	  met	  toebehoren	  moet	  iedere	  twee	  jaar	  en	  zo	  vaak	  als	  de	  

omstandigheden	  daartoe	  aanleiding	  geven	  (bijvoorbeeld	  bij	  wijzigingen	  en	  reparaties),	  
worden	  gekeurd	  en	  beproefd.	  Van	  de	  beproeving	  moet	  een	  door	  of	  vanwege	  de	  
installateur	  getekende	  en	  door	  de	  vergunninghouder	  mede	  ondertekende	  verklaring	  
bij	  de	  gebruikers	  aanwezig	  zijn.	  De	  keuring	  en	  beproeving	  moeten	  



	   	   	  
	  

bevatten:	  
-‐	   controle	  op	  de	  vereiste	  beveiligingen	  van	  het	  leidingsysteem	  en	  controle	  op	  de	  

goede	  werking	  van	  deze	  beveiligingen;	  
-‐	   controle	  op	  de	  toepassing	  van	  goedgekeurd	  toebehoren;	  
-‐	   beproeving	  van	  de	  installatie	  met	  lucht	  of	  een	  inert	  gas.	  
	  

	   w.	  Het	  leidingsysteem	  met	  toebehoren	  moet	  steeds	  in	  goede	  staat	  van	  onderhoud	  
verkeren.	  

 
Afvoer	  van	  verbrandingsgassen	  en	  dampen:	  
	  
	   a.	  De	  verbrandingsgassen	  van	  bak-‐	  en	  braadtoestellen	  moeten	  d.m.v.	  afvoerleidingen	  

van	  onbrand-‐baar	  en	  hittebestendig	  materiaal	  worden	  afgevoerd.	  Wand-‐	  en	  
dakdoorvoeringen	  moeten	  zijn	  uitgevoerd	  met	  een	  dubbelwandige	  nisbus;	  

	  
	   b.	  Binnen	  een	  afstand	  van	  0,3	  m	  van	  een	  afvoerleiding	  voor	  bakdampen	  en	  een	  

afvoerleiding	  voor	  verbrandingsgassen,	  mogen	  geen	  brandbare	  stoffen	  aanwezig	  zijn,	  
tenzij	  deze	  zijn	  bekleed	  met	  een	  onbrandbaar	  en	  slecht	  warmtegeleidend	  materiaal;	  

	  
	   c.	  Afvoer	  van	  bakdampen	  en	  verbrandingsgassen	  door	  één	  leiding	  is	  toegestaan,	  mits	  

de	  temperatuur	  van	  de	  verbrandingsgassen	  gemeten	  op	  de	  plaats	  van	  samenkomst,	  
niet	  hoger	  is	  200°C;	  

	  
	   d.	  De	  filters	  van	  de	  luchtreinigingsinstallatie	  moeten	  zo	  vaak	  gereinigd/vervangen	  

worden	  als	  voor	  de	  goede	  werking	  noodzakelijk	  is.	  
	  
Blusmiddelen:	  
	  
	   a.	  In	  elke	  bakkraam/bakwagen	  moet	  het	  volgende	  aanwezig	  zijn:	  

-‐	   nabij	  de	  toegang,	  een	  draagbaar	  blustoestel	  met	  een	  inhoud	  van	  minstens	  6	  kg	  
bluspoeder,	  5	  kg	  koolzuursneeuw	  of	  een	  gelijkwaardig	  ander	  blusmiddel;	  

-‐	   goed	  passende	  deksels	  voor	  het	  snel	  afdekken	  van	  de	  pannen	  bij	  brand;	  
-‐	   een	  blusdeken	  van	  minimaal	  120	  x	  90	  cm.	  
De	  deksels,	  het	  draagbaar	  blustoestel	  en	  de	  blusdeken	  moeten	  zich	  op	  een	  goed	  
bereikbare	  plaats	  bevinden	  en	  voor	  onmiddellijk	  gebruik	  gereed	  zijn.	  

	   	  
	   b.	  Een	  draagbaar	  blustoestel	  moet	  in	  een	  goede	  staat	  van	  onderhoud	  verkeren	  en	  zijn	  

voorzien	  van	  een	  geldig	  Rijkskeurmerk	  met	  rangnummer;	  
	  
	   c.	  Een	  draagbaar	  blustoestel	  moet	  overeenkomstig	  de	  norm	  NEN	  2559	  zijn	  

onderhouden	  en	  zijn	  voorzien	  van	  een	  label	  of	  sticker	  waarop	  de	  laatste	  controledatum	  
is	  vermeld.	  



	   	   	  
	  
 
Na	  afloop	  van	  het	  Streek	  Food	  Festival:	  

	   	   ·	  U	  kunt	  het	  terrein	  pas	  weer	  per	  auto	  bereiken	  na	  sluiting	  van	  het	  event.	  	  

	   	   ·	  De	  kraam	  en	  zijn	  directe	  omgeving	  dient	  netjes	  en	  schoon	  te	  worden	  opgeleverd.	  	  

	   	   ·	  U	  dient	  zelf	  uw	  vuilnis,	  ook	  lege	  flessen	  en	  karton,	  af	  te	  voeren.	  Indien	  dit	  niet	  gebeurt	  
kunnen	  wij	  u	  een	  boete	  opleggen	  van	  minimaal	  	  €	  50,-‐.	  	  

	   	   ·	  Uiterlijk	  een	  uur	  na	  afloop	  van	  het	  Streek	  Food	  Festival	  dient	  uw	  kraam	  leeg	  te	  zijn.	  	  	  

Overige:	  	  

	   	   ·	  	  Deelnemers	  moeten:	  	  

	   	   a)	  	  handelingsbekwame	  natuurlijke	  personen	  zijn	  van	  18	  jaar	  of	  ouder;	  	  

	   	   b)	  	  beschikken	  over	  een	  vaste	  woon-‐	  en	  verblijfplaats;	  	  

	   	   c)	  	  en	  kunnen	  zich	  legitimeren	  door:	  	  

	   o	  een	  geldig	  Nederlands	  paspoort	  of	  een	  geldige	  gemeentelijke	  identiteitskaart,	  of	  	  

	   o	  een	  geldig	  vreemdelingendocument,	  afgegeven	  door	  de	  Immigratie-‐	  en	  
	   Naturalisatiedienst,	  	  waaruit	  een	  geldige	  verblijfstitel	  voor	  Nederland	  blijkt	  en	  de	  
	   vergunning	  dat	  met	  zelfstandig	  	  mag	  werken,	  dit	  geldt	  ook	  voor	  EU	  ingezetenen.	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  behoudt	  zich	  het	  recht	  om	  per	  Streek	  Food	  Festival	  de	  plaatsing	  en	  
toewijzing	  van	  de	  kramen	  te	  wijzigen.	  	  

	   	   ·	  Gebruik	  van	  de	  naam	  “Streek	  Food	  Festival”	  is	  niet	  toegestaan,	  anderzijds	  dan	  voor	  
dit	  specifieke	  evenement.	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  is	  op	  geen	  enkele	  wijze	  aansprakelijk	  voor	  diefstal,	  verlies	  of	  schade	  
aan	  personen	  of	  goederen.	  U	  neemt	  deel	  aan	  het	  Streek	  Food	  Festival	  op	  eigen	  risico.	  	  

	   	   ·	  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.	  	  

	   	   ·	  Indien	  het	  Streek	  Food	  Festival	  door	  een	  onvoorziene	  omstandigheid	  of	  door	  
overmacht	  afgelast,	  uitgesteld	  of	  ingekort	  wordt,	  kan	  de	  organisatie	  hier	  in	  geen	  geval	  
aansprakelijk	  worden	  gesteld.	  	  

	   	   ·	  Bij	  windkracht	  6	  of	  krachtiger	  zal	  het	  event	  worden	  afgelast.	  	  



	   	   	  
	  
	   	   ·	  De	  organisatie	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  geleden	  door	  deelnemers	  als	  gevolg	  

van	  vertragingen,	  mechanische	  pech,	  	  weersomstandigheden,	  natuurinvloeden,	  
stakingen,	  ziekte	  of	  welke	  overmachtsituatie	  ook.	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  relevante	  vergunningen.	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  levert	  kramen	  zoals	  overeenekomen	  op	  de	  factuur.	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  draagt	  zorg	  voor	  toiletvoorzieningen.	  	  

	   	   ·	  De	  organisatie	  behoudt	  het	  recht	  om	  deelname	  te	  weigeren	  zonder	  opgaaf	  van	  
redenen.	  	  

	   	   ·	  Daar	  waar	  niet	  in	  de	  voorwaarden	  is	  voorzien	  beslist	  de	  organisatie.	  	  

	   	   ·	  Alle	  informatie	  is	  met	  zorg	  samengesteld,	  maar	  voor	  de	  juistheid	  ervan	  kan	  door	  de	  
organisatie	  geen	  aansprakelijkheid	  worden	  	  aanvaard.	  	  

Alcohol:	  	  

	   	   ·	  Voor	  de	  verkoop	  en	  schenken	  van	  (licht)	  alcoholische	  dranken	  dient	  u	  vooraf	  
toestemming	  te	  hebben	  van	  de	  organisatie	  en	  dit	  tevens	  te	  vermelden	  op	  uw	  
inschrijfformulier.	  	  

	   	   ·	  Voor	  de	  verkoop	  van	  alcohol	  geldt	  een	  toeslag	  van	  €	  50,	  -‐	  per	  kraam	  per	  markt.	  	  

	   	   ·	  Indien	  u	  alcohol	  schenkt	  dient	  één	  van	  de	  aanwezige	  kraamhouders	  minimaal	  21	  jaar	  
te	  zijn	  en	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  het	  diploma	  	  sociale	  hygiëne.	  	  

	   	   ·	  Het	  verkopen,	  mixen	  of	  schenken	  van	  sterke	  drank,	  alcoholpercentage	  15%	  of	  meer,	  
is	  ten	  strengste	  verboden.	  	  

	   	   -‐	  Het	  verkopen	  van	  flessen	  zwakalcoholhoudende	  drank	  (bijvoorbeeld	  wijn)	  voor	  
gebruik	  elders	  dan	  ter	  plaatse	  (dus	  om	  mee	  te	  nemen	  en	  bijvoorbeeld	  thuis	  op	  te	  
drinken)	  is	  verboden.	  In	  artikel	  18	  DHW	  is	  een	  regeling	  gegeven	  voor	  het	  verkopen	  van	  
zwakalcoholhoudende	  drank	  aan	  particulieren	  voor	  gebruik	  elders	  dan	  ter	  plaatse.	  
Verkoop	  vanaf	  een	  standplaats	  op	  het	  Streek	  Food	  Festival	  is	  geen	  ruimte	  zoals	  daarin	  
is	  omschreven.	  Gedoeld	  wordt	  nl.	  op	  verstrekking	  in	  bepaalde	  winkels	  of	  een	  voor	  
publiek	  toegankelijke	  besloten	  ruimte.	  Bij	  een	  standplaats	  is	  daarvan	  geen	  sprake.	  
Verkoop	  van	  flessen	  alcoholhoudende	  drank	  vanaf	  een	  standplaats	  is	  derhalve	  
verboden.	  


