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Artikel 1 

1. U kunt zich inschrijven voor Culinair Zandvoort, indien uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel met een vestigingsadres in Zandvoort. 

2. Tevens dient uw bedrijf gericht te zijn op het verkopen van gerechten die in uw bedrijf genuttigd 

kunnen worden. U heeft om deze reden zitplaatsen binnen uw pand en voert zogezegd een 

restaurant. Indien uw bedrijf zich richt op zgn. fast food en afhaalmaaltijden kunt u zich niet 

inschrijven voor Culinair Zandvoort.  

3. In het geval van afzien van deelname door een ingeschreven ondernemer is restitutie van de 

deelnemer fee, na het toewijzen van een plaats, niet mogelijk. Tevens kan de betreffende 

ondernemer uitgesloten worden van deelname in de toekomst. 

 

Artikel 2 

1. Uw inschrijving wordt alleen behandeld, wanneer deze vóór de gestelde datum is ingeleverd. 

2. Uw deelname wordt definitief, na eventuele loting onder de inschrijvingen en betaling van de kosten 

voor deelname, binnen de gestelde betalingstermijn. 

 

Artikel 3 

 De kosten voor deelname aan Culinair Zandvoort 2016 bedragen € 350,- excl. btw en 7,5% van uw 

 omzet.  

 

Artikel 4 

U dient de u toegewezen ruimte sfeervol in te richten. 

Zie dit geheel als uw persoonlijke visitekaartje, uw ruimte moet er uitnodigend uitzien. 

 

Artikel 5 

U dient zich aan alle veiligheidseisen te houden, deze worden op een later tijdstip bekend 

gemaakt. Deze eisen worden i.s.m. brandweer, politie en gemeente opgesteld. 

 

Artikel 6 

1. De ruimte achter uw tent dient op last van de brandweer volledig vrij te blijven van obstakels. 

 Het is zodoende niet mogelijk van de ruimte gebruik te maken voor buiten koken, bbqen of als 

 opslag. 

2. De bestrating zal indien nodig, tegen vet en vuil beschermd moeten worden. Ook in de tent moet  

de houten vloer tegen vet en vuil beschermd worden. 

 

Artikel 7 

 U mag de ruimte vóór uw tent gebruiken als terras. Het terras mag niet breder dan uw tent en 

 maximaal 1 meter diep zijn.  

 

Artikel 8 

1. U dient tijdens de sluitingstijden uw tent afgesloten te hebben, volgens de aanwijzingen van de 

 organisatie, dit i.v.m. de beveiliging 

2. Tijdens de sluitingstijden dient er ten minste één lamp te branden in uw tent, dit i.v.m. de 

 beveiliging 
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Artikel 9 

 Gebruik van elektrische apparatuur moet in overleg met de organisatie geschieden. 

Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende wattage aanwezig is. 

U wordt vóór deelname verzocht aan te geven hoeveel stroom u nodig denkt te hebben, 

ook vragen wij u aan te geven of u gas gaat gebruiken. 

 

Artikel 10 

 Het is niet toegestaan frisdrank, bier of andere alcoholische dranken te verstrekken. 

U mag in overleg met de organisatie wijn en/of champagne schenken, die uw gerechten ten goede 

komt. De wijn en/of champagne dient op voorhand vermeld te worden en het is niet toegestaan 

meer dan 5 verschillende soorten wijn en/ of champagne aan te bieden. 

Wanneer u sterk alcoholische drank in een gerecht (denk bijv. aan desserts) verwerkt dient u dit in 

overleg met de organisatie te doen. 

De vergunning verbiedt het gebruik van sterk alcoholische drank tijdens het evenement. 

 

Artikel 11 

1. Gerechten die u serveert mogen per portie maximaal 6 Scharrekoppen kosten, dit geldt ook voor  

de wijn en/of champagne die u eventueel verstrekt.   

2. U dient minimaal 5 verschillende gerechten aan te bieden (inclusief nagerecht).  

3. U bent verplicht de gerechten, wijnen en/of champagne vóór het evenement aan de organisatie          

      bekend te maken en alleen deze mogen geserveerd worden tijdens Culinair Zandvoort. 

 

Artikel 12 

 Het is niet toegestaan iets anders dan Scharrekoppen als betaalmiddel aan te nemen. 

 

Artikel 13 

1. Tijdens de openingstijden van het evenement dient u aanwezig en klaar voor verkoop te zijn. 

De openingstijden zijn:  

Vrijdag  : van 17:00 uur tot 22:30 uur 

Zaterdag : van 16:00 uur tot 22:30 uur 

Zondag  : van 15:00 uur tot 21:30 uur 

2. Verkoop mag enkel geschieden vanuit uw tijdelijke restaurant/ stand. 

Het aanbieden van uw producten vanaf een andere locatie op het terrein is niet toegestaan. 

 

Artikel 14 

1. Tijdens de openingstijden zijn voertuigen absoluut niet toegestaan op het terrein. 

Voor aan- en afvoer van goederen zult u t.z.t. tijden aangeleverd krijgen. 

2. U, of een door u aangewezen persoon dient aanwezig te zijn, wanneer er goederen en/of materiaal 

 voor uw bedrijf geleverd dan wel opgehaald worden. 

De organisatie neemt geen goederen en/of materialen aan, die niet voor haar eigen doeleinden 

bestemd zijn en neemt geen verantwoordelijkheid voor geleverde en/ of afgehaalde goederen 

en/of materialen van anderen. 

 

Artikel 15 

 Het is niet toegestaan glaswerk te gebruiken.  
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Artikel 16 

 Het is niet toegestaan zelf enige vorm van muziek ten gehore te brengen. 

 

Artikel 17 

1. Op het terrein zullen voldoende afvalbakken voor de gasten geplaatst worden. 

Voor de vuilafvoer van de ondernemers is een centraal punt aangewezen, namelijk het 

parkeerterrein op de Swaluëstraat. 

U bent verplicht het vuil dagelijks in dichte zakken aan te leveren op deze locatie. 

Gebruik van de rolcontainers op het terrein voor uw (bedrijfs) afval is niet toegestaan. 

2. De ruimte rondom uw tent dient u dagelijks schoon te houden. 

Wanneer de organisatie kosten moet maken om vuil, afkomstig van uw plaats, af te voeren,  

zijn deze voor uw rekening. Hetzelfde geldt voor vuil en vlekken, door u of uw medewerkers 

veroorzaakt, op de straat rondom uw plaats, op de houten vloer van uw tent of op het doek van 

uw tent. De kosten zullen worden ingehouden op uw omzet. 

 

Artikel 18 

 U, of een afgevaardigde namens u, dient tijdens de plaatsingsvergadering aanwezig te zijn. 

 

Artikel 19 

 Bij het overtreden van bovenstaande regels behoudt de organisatie het recht een deelnemer een 

 sanctie op te leggen.  

Mogelijke sancties zijn;  

- Waarschuwing 

- Verhoging van de omzetprovisie van 7,5% naar 12,5%, berekend over het gehele evenement 

- Uitsluiting van deelname 

 

Artikel 20 

 De organisatie behoudt het recht, bedrijven uit te sluiten van deelname aan Culinair Zandvoort,  

i.v.m. haar moverende redenen. 

 

Artikel 21 

 De organisatie behoudt het recht, bedrijven te laten deelnemen aan Culinair Zandvoort,  

i.v.m. haar moverende redenen. 

 

Artikel 22 

 De organisatie beslist te allen tijde in het geval van onduidelijkheden. 


