Algemene voorwaarden voor deelname Festival Pure Passie 2020
1. ALGEMEEN
 Festival Pure Passie vindt plaats op 20 juni 2020 op Landgoed Kernhem in Ede.
 De openingstijden van Festival Pure Passie zijn van 12.00 tot 20.00 uur.
 Festival Pure Passie wordt georganiseerd door Stichting Festival Pure Passie
(hierna te noemen de organisatie).
 Het correspondentieadres van de organisatie is Rubensstraat 19, 6717 VD Ede.
 Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

2. AANMELDING
 Aanmelden kan uitsluitend d.m.v. het online inschrijfformulier op
www.purepassie.nu
 Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na het tijdig voldoen van onze
factuur.
 Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
 Wij maken een zorgvuldige selectie van deelnemers om zo een goede diversiteit
te houden in het aanbod tijdens festival Pure Passie. We selecteren dus niet op
volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.
 U geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming u te
laten fotograferen en/of filmen voor gebruik in publicaties van Festival Pure
Passie.
 Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijfformulier is
vermeld, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan de organisatie.
 De organisatie kan u verplichten om artikelen te verwijderen indien deze niet
overeenkomen met de vermelding op de factuur. Dit om een goed gesorteerd
aanbod te behouden.
 Circa 1 week voor voorafgaand aan festival Pure Passie ontvangt u het
uitgebreide informatiepakket.

3. BETALING, ANNULERING
 De betalingstermijn is 14 dagen tenzij schriftelijk anders met u is
overeengekomen.
 Betaling van de factuur is alleen mogelijk via de bank o.v.v. volledig
factuurnummer en deelnemersnaam.
 Contante betaling op het festival is niet mogelijk.
 Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn, kan uw
deelname komen te vervallen.
 Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig of volledig betalen van
facturen komen geheel voor rekening van de deelnemer.
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Ook voor een tweede kraam of plek betaalt de deelnemer het volledige tarief,
tenzij anders schriftelijk is overeen gekomen met de organisatie.
Uw deelname annuleren kan via deelnemen@purepassie.nu of per brief.
Tot 1 april 2020 kunt u uw deelname kosteloos annuleren.
Bij annulering tussen 1 april en 1 juni 2020 bent u 50% van de deelnamekosten
verschuldigd.
Bij annulering vanaf 1 juni 2020 bent u 100% van de deelnamekosten
verschuldigd.
Indien festival Pure Passie door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan
vinden is de organisatie niet aansprakelijk voor enig gevolg. Wel vindt restitutie
plaats van reeds gemaakt kosten.
Indien deelnemer tijdens deelname aan festival Pure Passie in strijd met de
overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden handelt, is deelnemer verplicht
deze handelwijze op eerste aanzegging van de organisatie onmiddellijk te staken.
Bij voortzetting van deze handelwijze heeft de organisatie het recht de deelname
aan festival Pure Passie onmiddellijk te doen staken en deelnemer het festival
onmiddellijk te doen verlaten. In dat geval heeft de deelnemer geen aanspraak
op enige restitutie van de betaalde deelnamekosten en eventuele vergoedingen
en is de organisatie voorts niet verplicht tot enige schadevergoeding jegens
deelnemer of derden.
Niet opdagen op het festival en het niet tijdig hebben voldaan van de factuur
ontslaat niet van de verplichting tot betalen van de factuur. Eventuele
incassokosten zijn altijd voor rekening van de deelnemer.

4. OPBOUW/AFBOUW STANDS
 Vóór aanvang van het festival Pure Passie ontvangt u van de organisatie de op- en
afbouwinstructies waaraan u zich dient te houden.
 Neemt u deel met een eigen tent? Opbouw hiervan kan plaatsvinden op vrijdag
19 juni 2020 vanaf 19:00.
 U kunt uw gehuurde kraam inrichten op zaterdag 20 juni 2020 van 9.00-11.00.
 De stand(s) dienen tijdens de openingsuren te zijn ingericht. Inrichting dient
telkens plaats te vinden vóór 11.00 uur en afbouw en opruimen mag pas
plaatsvinden na 20.00 uur.
 U dient er rekening mee te houden dat u bij een drassige ondergrond niet met de
auto bij uw stand kan komen en enkele tientallen meters te voet moet
overbruggen.
 Het is niet toegestaan uw auto, aanhanger of ander voertuig vlakbij of achter uw
marktplaats te parkeren. U dient op de door de organisatie aangegeven
parkeerplaats te parkeren.
 De stand(s) mogen niet meer dan 50 cm uitgebouwd te worden.
 De stand(s) dienen in de originele staat te worden achtergelaten, vrij van vuilnis,
plastic e.d.
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Vuilnis dient door de deelnemer zelf afgevoerd/meegenomen te worden! Bij het
niet houden aan deze voorwaarden volgt een onmiddellijke boete van € 150,00.
Indien u een kraam met stroom is toegewezen zorgt u zelf voor een geschikte
haspel of verlengsnoer en stekkers met randaarde met een waterdichte behuizing
tot 50 meter.
Het terras wordt door de organisatie verzorgd. Het uitbreiden met een eigen
terras of ander meubilair mag alleen met toestemming en onder toezicht van de
organisatie.
Indien er gebruikgemaakt zal worden van een achterwand is het alleen
toegestaan indien het achteraanzicht wit is.
Indien een deelnemer één uur vóór aanvang van het festival niet is verschenen
dan vervalt de reservering en wordt het reserveringsbedrag niet geretourneerd.
Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.
In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een
draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats te
zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed te zijn. Het blustoestel
moet tenminste één keer per jaar door een deskundige op de goede werking
worden gecontroleerd.
Een half uur voor aanvang van het festival sluit het terrein voor gemotoriseerd
verkeer. Tijdens het festival Pure Passie is het terrein niet meer bereikbaar per
auto.

5. GEBRUIK PLAATS(EN)
 Deelnemer is gehouden bij de toegang tot en het gebruik van de door hem
gehuurde plaats(en) de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 Installatie en gebruik van door deelnemer meegenomen geluid- en
projectieapparatuur zal alleen geschieden na toestemming van de organisatie.
 De ingehuurde plaats(en) dienen door de deelnemer te worden gebruikt volgens
hetgeen op de factuur gesteld is. Het is niet toegestaan veranderingen aan te
brengen in de gehuurde plaats(en) of de inrichting hiervan tenzij de organisatie
hiervoor toestemming heeft verleend.
 Het is niet toegestaan plaats(en) te verhuren aan derden tenzij de organisatie
hiervoor toestemming heeft verleend.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DEELNEMER
 Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade aan de door hem gehuurde
plaats(en) en aan de in deze plaats(en) aanwezige goederen van de organisatie of
van derden, alsmede voor alle schade elders aan landgoed Kernhem toegebracht
als gevolg van of in verband met het gebruik door de deelnemer. Deelnemer is
tevens aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ten behoeve van deelnemer
aanwezige derden. De organisatie heeft het recht dergelijke schade onverwijld
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voor rekening van deelnemer te laten herstellen; herstelkosten en daarmee
samenhangende kosten zijn onmiddellijk van deelnemer opeisbaar. Deelnemers
zijn aansprakelijk voor kosten voortkomend uit door hen aangerichte schade aan
Huis Kernhem en of tuinen.
Deelnemer is verplicht bij eventuele schade aan de door hem gehuurde
plaats(en), de organisatie onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en alle
maatregelen te treffen welke in zijn vermogen zijn om deze schade tot een
minimum te beperken.
Deelnemers 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.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN STICHTING FESTIVAL PURE PASSIE
 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing en/of diefstal
van eigendommen van de deelnemer.
 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van
bezoekers, medewerkers of deelnemers ten gevolge van het handelen van
deelnemer.
 De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel van bezoekers, medewerkers of
deelnemers ten gevolge van het handelen van deelnemer.
 Deelnemer vrijwaart de organisatie van festival Pure Passie voor aanspraken van
derden ter zake van dergelijke schade.

8. VERKOOP VAN ETEN EN DRINKEN OP FESTIVAL PURE PASSIE
 Deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat
etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenbesluit Hygiëne
van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het
Warenbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG)
852/2004 en de Drank- en Horecaweg in acht worden genomen. Wij verwijzen
met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de
Hygiënecode Ambulante Handel.
 De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of gevolgen van het niet
naleven van de regels op gebied van voedselveiligheid door deelnemers.
 Verkoop van alcoholische dranken is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de
organisatie is verkregen en men voldoet aan de voorwaarden gesteld in
bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma.
 Verkoop van frisdrank, koffie, thee, bier en- of wijn is alléén voorbehouden aan
de specifiek hiervoor door de organisatie aangewezen partijen.
 Bij de verkooppunten van eetwaren en/of dranken dienen voldoende goed
sluitende afvalbakken aanwezig te zijn en u dient het terrein rond uw stand zelf
schoon te houden van papier en ander afval.
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9. PARKEREN
 U dient uw auto uiterlijk om 11:30 van het festivalterrein te verwijderen en deze
te parkeren volgens de aanwijzingen van de parkeerbegeleiding ter plekke.
 Deelnemers ontvangen één gratis uitrijkaart.
 Parkeren geschiedt op eigen risico.
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