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Zandvoort, februari 2017 

 

 

Beste ondernemer, 

 

Dit jaar zal Culinair Zandvoort voor de 9de keer plaatsvinden. 

Deze zomer zal het weekend van 23, 24 en 25 juni het lekkerste weekend van 2017 

worden! De indeling voor de pagodetenten op het Gasthuisplein zal niet of 

nauwelijks wijzigen. 

Er zullen wederom 12 tenten beschikbaar zijn voor de Zandvoortse restaurants.  

De tenten zullen naast elkaar worden geplaatst, vanaf de Kleine Krocht  

tot aan Het Gasthuishofje. Ter hoogte van de Swaluëstraat zal voldoende ruimte zijn 

voor een bruisend terras en gezellige bartent. 

Uiteraard ontbreekt ook de tweede bar dit jaar niet. 

 

Verder zullen er naast de 12 beschikbare pagodetenten voor restaurants,  

drie kleinere pagodetenten geplaatst worden. 

In deze tenten zullen andere ondernemers hun plaats vinden,  

denkt u bijvoorbeeld aan de koffiebar. 

 

U weet waarschijnlijk al wat Culinair Zandvoort ongeveer inhoudt,  

maar bijgaand nog wat belangrijke informatie. 

 

Het betaalmiddel tijdens het evenement is de inmiddels beroemde Scharrekop.  

Er zullen op het terrein twee kassa-units aanwezig zijn,  

waar de Scharrekop ´gekocht´ kan worden. 

 

Wat bieden wij u: 

- Een enthousiast team ter ondersteuning en organisatie 

- Een pagodetent van 5x5 meter met vloer 

- Elektriciteit 

- Achtergrondmuziek 

- Een centraal terras  

- Sta- en zitgelegenheid 

- 2 drankuitgiftepunten 

- Toiletgelegenheid 

- Uitgifte van de Scharrekoppen bij verschillende toegangswegen tot het 

terrein 

- Beveiliging van het terrein 

- Promotie van het evenement in Zandvoort en omstreken 

- Een lage deelnemersfee 
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Wat vragen wij van u: 

- Allereerst enthousiasme! 

- Uw specialiteit in de vorm van minimaal 5 kleine gerechtjes voor een prijs van 

maximaal € 6, = (6 Scharrekoppen) per gerecht 

- Sfeervolle aankleding van uw tijdelijke restaurant 

- Deelnemers fee van € 350,- (excl. 21% BTW) per tent 

- 7,5 % van de omzet 

 

Inmiddels is gebleken dat tijdens Culinair Zandvoort niet alleen gasten uit Zandvoort 

zich tegoed doen aan alles wat de keukens uit onze mooie badplaats te bieden 

hebben. Het evenement is zo een succes, dat gasten uit alle windstreken de weg 

naar het Gasthuisplein weten te vinden. 

 

Voor u, als enthousiaste ondernemer, de kans om eenieder van uw kookkunsten en 

gastvrijheid te laten genieten! 

 

Schrijft u zich daarom vóór 1 maart 2017 in om deel te nemen aan: 

 

Culinair Zandvoort 2017 

 
 

Gebruik hiervoor het bijgevoegde formulier en mail of stuur dit naar de organisatie 

van Culinair Zandvoort. 

Wanneer wij meer inschrijvingen ontvangen dan het aantal beschikbare plaatsen, 

zal er een loting plaatsvinden. Iedere ondernemer heeft op deze manier gelijke 

kansen om deel te nemen. Wanneer u zich inschrijft gaat u akkoord met het 

bijgevoegde reglement. 

Zo spoedig mogelijk na de inschrijfdatum zullen wij u informeren over uw mogelijke 

deelname of eventuele loting.  

De informatiebijeenkomst (en eventuele loting) zal woensdag 8 maart plaatsvinden. 

Zet deze datum vast in uw agenda! 

 

Mocht u nog vragen hebben, mail ons gerust. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het team van Culinair Zandvoort 

info@culinair-zandvoort.nl 
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Inschrijfformulier 
 

 

Naam onderneming:   …………………………………….. 

Adres: …………………………………….. 

Postcode/ Plaats:  …………………………………….. 

Telefoon:  …………………………………….. 

Mobiel:  …………………………………….. 

Email: …………………………………….. 

Contactpersoon:  …………………………………….. 

Bankrekening:     …………………………………….. 

 

Ondergetekende gaat akkoord met het reglement van  

Culinair Zandvoort 2017. 

 

Datum:  …………………………………….. 

Naam:  …………………………………….. 

 

Handtekening:  …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Dit inschrijfformulier geeft nog geen recht op deelname. 

De organisatie heeft het recht om plaatsen toe te wijzen in het belang van het evenement. 

 

 

U kunt dit formulier sturen naar 

 Postbus 200, 2040 AE Zandvoort, 

faxen naar nummer 023-5739725 

of mailen naar info@culinair-zandvoort.nl 


