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Deelnemersreglement 2018
De Smaakmarkt in Wijk aan Zee is een traditionele dorpsmarkt waar mensen samenkomen
om elkaar weer eens echt te ontmoeten. Tijd hebben voor een gesprek, met bekenden, of
juist onbekenden, onder het genot van een hapje, een drankje en muziek. Plaatselijke
restaurants, mobiele keukens en liefhebbers bereiden er hun lekkerste gerechten: vers,
smakelijk, met een verhaal en altijd met aandacht gemaakt. Bezoekers komen er om van
alles te proeven, of om uitgebreid te eten. Ook zijn er op de markt waren om mee naar huis
te nemen.
De Smaakmarkt heeft een unieke sfeer. Dat komt doordat vrijwilligers, standhouders én
publiek zich samen inzetten om er iets bijzonders van te maken. Als standhouder kun je je
steentje bijdragen aan deze bijzondere sfeer door aandacht te besteden aan de aankleding
van je kraam, afwisseling in de gerechten en natuurlijke goeie zin. Maar ook door elkaar een
handje te helpen, een oogje in het zeil te houden en met elkaar te zorgen dat de markt
schoon, veilig en gezellig blijft.
Met dit vertrekpunt hebben we voor deelname de volgende regels opgesteld:
Aanmelding & plaatsing
•
•
•
•

•

Aanmelden kan via onze site www.smaakmarkt.com.
Deelnemers met een horecagelegenheid in Wijk aan Zee krijgen bij inschrijving
voorrang.
Omdat het aantal aanmeldingen vaak groter is dan het aantal plekken, kunnen we niet
garanderen dat het lukt om alle opgegeven data te honoreren.
Bij de toekenning van plaatsen/indeling van de markten houden we zoveel mogelijk
rekening met de wensen van de deelnemers, een mooie mix in het aanbod en de
verdeling tussen vaste kramen en mobiele deelnemers.
Alleen wanneer je een bevestiging per e-mail hebt ontvangen (én het bedrag voor de
eerste markt waarop je deelneemt hebt overgemaakt) heb je recht op een plaats op de
markt.

Annuleren & betalen
•
•
•
•
•
•

•

De huurprijs heeft betrekking op de grootte van de plek.
Vermelde bedragen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
Het stageld wordt vooraf gefactureerd en de kosten voor deelname dienen vóór de
eerste markt (6 juli 2018) te zijn overgemaakt.
Bij te late betaling kan het recht op de plaats vervallen.
Annuleren kan alleen per e-mail (smaakmarktwaz@gmail.com).
Bij tijdige annulering (tot vier weken voor aanvang van de eerste markt op 6 juli 2018)
vervallen de kosten voor deelname, eventueel betaalde bedragen worden kosteloos
teruggestort.
Bij niet-tijdige annulering vervallen kosten voor deelname niet. Uitzondering hierop:
alleen als het je lukt om op tijd een passende plaatsvervanger ter vinden, is restitutie
in overleg mogelijk.

•

Bij afgelasting van de markt wegens weersomstandigheden of onvoorziene
omstandigheden is restitutie van het stageld helaas niet mogelijk.

Plek & Kraam
•
•
•
•
•

De Smaakmarkt verhuurt plekken mét kraam en plekken zonder kraam (voor mobiele
keukens/foodtrucks).
De Smaakmarkt beschikt over 2 soorten kramen: een dichte kraam van ca. 3 meter en
een kleine, open kraam van ca 1.75 meter (gereduceerd tarief).
De organisatie maakt vooraf een indeling van de markt en wijst een plek (en
eventueel kraam) toe. Het is fijn als iedereen zich daaraan houdt.
Natuurlijk staan we open voor wensen ten aanzien van een specifieke plek of kraam
op de markt; deze graag vooraf per e-mail kenbaar maken. We doen onze uiterste
best zoveel mogelijk van de wensen in te willigen, maar kunnen niets garanderen.
Ruilen van plek/kraam is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van de
organisatie en alleen in de week voorafgaand aan de markt, niet meer op de dag zelf.

Op- en afbouw
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Opbouwen, laden en lossen kan tussen 14.30 en 16.00 uur.
Om 16.00 uur moeten álle auto’s, busjes en vrachtwagens van deelnemers weg zijn van
het plein in verband met het inrichten van het plein met tafels, banken, etc.
Het is niet toegestaan je auto óp of langs het plein te laten staan.
Je kunt je auto parkeren op de parkeerplaatsen rond het plein of langs de dorpsweide.
Parkeren in Wijk aan Zee is gratis, maar let op: de woonwijken rond het plein zijn op
vrijdagavond vergunningsgebied.
Kramen die - na afloop van de opbouwtijd - zonder tegenbericht leeg blijven, vervallen
aan de organisatie. Onderverhuur of doorverhuur is zonder overleg niet toegestaan.
Het is niet toegestaan je kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de
organisatie.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming vóór het einde van de Smaakmarkt
(21.30 uur) je kraam op te ruimen/leeg te halen of je foodtruck weg te halen.
Uiterlijk een uur na afloop van De Smaakmarkt moet de kraam leeg zijn, zodat deze
afgebroken kan worden.
Om 23.00 uur dient het plein leeg te zijn.
Houd alsjeblieft rekening met vrijwilligers, vroege of late bezoekers en collega’s
wanneer je met de auto over het plein rijdt.

Afval & Duurzaamheid
•

•

•
•

Als deelnemer moet je zélf zorgen voor vuilnisbakken bij je kraam en het legen hiervan
tijdens de markt. Omdat dit afval is van bezoekers kun je dit afval kwijt in de
containers van de organisatie. Het afval mag niet in de ondergrondse containers rond
het plein.
(Bedrijfs)afval van de kraam, lege flessen, dozen etc. dien je na afloop zelf mee te
nemen/af te voeren. Deze mogen niet in de ondergrondse containers rond het plein en
ook niet in de containers van de organisatie worden gegooid.
Vloeibare etenswaren mogen onder geen beding geleegd worden in de putten.
De standplaats en de kraam moeten bezemschoon opgeleverd worden.

•

Met elkaar moeten we proberen de hoeveelheid afval te beperken. Zet waar mogelijk
natuurlijke materialen in of recyclebaar servies.

Waren & Kwaliteit
•

De waren die je hebt doorgegeven bij inschrijving moeten gelijk zijn aan hetgeen je
daadwerkelijk op de Smaakmarkt aanbiedt. Dit om ervoor te zorgen dat het aanbod
gevarieerd blijft en niet te veel overlapt. Wil je daarin iets wijzigen, dan in overleg met
de organisatie.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor kwaliteit. Daarbij 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.

•

Vergunning & Aansprakelijkheid
•

•
•
•
•

•

De organisatie draagt zorg voor een evenementenvergunning voor de markt. Elke
deelnemer is verantwoordelijk voor de eigen vergunningen. Zie ook het onderdeel
‘Alcohol & Frisdrank’.
We houden in alle opzichten rekening met elkaar, met de bewoners en met de
winkeliers rondom het plein.
Aanwijzingen van de brandweer, politie, gemeente of de organisatie dienen altijd
opgevolgd te worden.
Je neemt deel op eigen risico en bent verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering
van je eigendommen en WA/aansprakelijkheid t.o.v. derden.
De organisatie van De Smaakmarkt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal,
verlies of schade. De organisatie kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor
omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
Als deelnemer ben je vanaf de toewijzing van je standplaats/kraam
verantwoordelijk voor deze plaats. Graag zelf controleren of zeilen voldoende
vastzitten en de kraam afdoende verankerd is.

Stroomvoorziening
•
•
•
•

•
•

Wij zorgen als organisatie voor adequate stroomvoorzieningen.
Je kunt hiervan alleen gebruikmaken wanneer je dit bij inschrijving aangegeven hebt.
Veranderingen moet je op de markt doorgeven aan de organisatie.
Het is niet toegestaan meer dan 1 apparaat per stroompunt te gebruiken. Doorlussen
naar anderen is evenmin toegestaan.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een professionele haspel of
verlengsnoer van voldoende lengte (minimaal 15 meter), voorzien van normale
geaarde stekkers en geschikt voor buitengebruik.
Haspels moeten volledig worden uitgerold voor gebruik. Eventueel overtollige kabel
kun je in lange lussen onder de kraam leggen.
Het gebruik van een eigen aggregaat is niet toegestaan.

Bakken & braden (gebruik van open vuur)
•

•
•
•
•
•

Indien je gebruik maakt van open vuur, moet je zelf zorgen voor voldoende
blusmiddelen: een CO2-blusser met een inhoud van minimaal zes kilo, die is voorzien
van een rijkskeurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd, en waarvan het keuringsbewijs
op verzoek kan worden getoond, plus één of meer brandwerende deksels/dekens.
Bak- en braadapparatuur moet op een goede ondergrond worden gezet, op een
afstand van tenminste 2 meter van bebouwing, beplanting, luifels en parasols.
Gasflessen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar, de slangen niet ouder dan 3 jaar.
De apparatuur moet met deugdelijke slangklemmen bevestigd zijn en met
goedgekeurde hogedrukslang zijn aangesloten aan de drukhouder.
In gebruik zijnde apparatuur mag niet worden verplaatst.
Bij gebruik van vloeibaar gas geldt het volgende voorschrift: gevulde drukhouders
worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van
onbevoegden opgesteld.

Alcohol & frisdrank
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Het schenken van pils (van de tap of in blik) is exclusief voorbehouden aan de door de
organisatie aangewezen standhouders.
De verkoop van speciaalbier en wijn is alleen toegestaan na toestemming van de
organisatie en tegen een toeslag. Het criterium voor speciaalbier is 5.5% en de
minimale prijs is € 3,50.
De verkoop van frisdrank is toegestaan, de minimale prijs is € 2,00.
Het schenken van sterk alcoholische dranken is voor iedereen verboden.
Het is niet toegestaan alcohol te verkopen aan jongeren (onder de 18).
Het is ook niet toegestaan om alcohol te laten verkopen door jongeren (onder de 21).
Als organisatie krijgen wij een speciale ontheffing op de vergunning inzake de verkoop
van alcohol. Alle deelnemers die alcohol verkopen zijn verantwoordelijk voor hun
eigen vergunning en verplicht aan de organisatie de gegevens door te geven van de
persoon die binnen de stand verantwoordelijk is voor de verkoop (volledige naam,
geboortedatum en geboorteplaats), en een kopie van de vergunning aan te leveren,
zodat de gemeente de vergunningen kan controleren.
Overtredingen van wet- en regelgeving met betrekking tot schenken of verkoop van
alcoholische dranken, geconstateerd tijdens een door de bevoegde instanties
uitgevoerde controle, kunnen leiden tot verwijdering van de markt.
Eventuele boetes en andere sancties, opgelegd door de bevoegde instanties, komen
geheel voor rekening van de overtreders. De organisatie van de Smaakmarkt heeft het
recht alle eventuele nadelige gevolgen zoals boetes en andere schades, die ontstaan
als gevolg van een overtreding, te verhalen op de overtredende deelnemer.

Glaswerk
•
•
•

Glaswerk is niet toegestaan op de markt.
Drank kan worden aangeboden/uitgeschonken in (festival)plastic.
Voor de verkoop van (flessen) wijn stelt de organisatie stenen kannen beschikbaar.
Deze kunnen bij de kraam van de organisatie tegen een borg gehaald worden (€ 10,00
per kan) en tegen borg aan bezoekers aangeboden worden.

Water & Toilet
•
•

Er is een waterpunt bij de kerk. De sleutel daarvan is beschikbaar bij de kraam van de
organisatie. De sleutel na gebruik graag retourneren.
Standhouders kunnen gebruik maken van de toiletten voor bezoekers. Deze worden
‘gerund’ door vrijwilligers en de opbrengsten zijn bestemd voor een goed doel. De
bijdrage voor standhouders is op vrijwillige basis.

