Algemene voorwaarden standhouders Midwinter Fair in Archeon
1. Inleiding / Het voorkomen van schade
Ten aanzien hiervan willen wij, om schade zoveel mogelijk te voorkomen, dan ook alvast de
belangrijkste regels meegeven:
1.1 Verkeer (auto’s, vrachtverkeer, heftrucks, etc. maar ook fietsen) dient te allen tijde op de
paden/wegen te blijven.
1.2 Flora in het park mag onder geen beding verwijderd of beschadigd worden.
1.3 Alle tijdelijke ‘bebouwing’ (tenten, stands, terrassen) maar ook zwaardere voorwerpen (zoals
auto’s) die worden tentoongesteld of verkocht, dienen te allen tijde een ondergrond (zoals vlonders of
houtsnippers op doek) te hebben om zodoende de bodem te beschermen.
1.4 In geval van geconstateerde schade kan het betaalde borggeld ingehouden worden.
2. Rijdend materieel op het terrein
2.1 Vrachtwagencombinaties met oplegger mogen alleen het terrein oprijden via de achteringang aan
de Dominicanenlaan (mits passend onder de hoofdpoort). Indien aanvoer noodzakelijk via de
achteringang dienen materialen daar afgeladen en verder getransporteerd te worden met kleiner
materieel.
2.2 Rijdt op het terrein altijd stapvoets en met uiterste voorzichtigheid.
2.3 Zoals aangegeven; niet van paden/wegen afrijden, instructies opvolgen van onze medewerkers.
2.4 Indien er geconstateerd wordt dat er moedwillig toch buiten de paden gereden wordt zal een
factuur volgen met een min. bedrag à € 100,- ingehouden worden.
2.5 Tijdens de evenement-dagen worden auto’s niet toegelaten op het evenement-terrein. Met
uitzondering van de afbouw op zondagavond, waarbij auto’s gefaseerd op het terrein worden
toegelaten.
2.6 Enkel tijdens de op- en afbouw worden auto’s gefaseerd op het terrein toegelaten.
3. Inrichting van het evenement in park
3.1 Tenten en andere tijdelijke objecten mogen niet tegen bomen, struiken of op wortelstructuren
geplaatst worden.
4. Aanrijroutes hulpdiensten

4.1 Er zijn twee hoofd aanrijroutes voor hulpdiensten in het park. Ingangen voor hulpdiensten zijn
Archeonlaan 1 en bij de achteringang (Renaissancelaan/Dominicanenlaan).

5. Inschrijving en betaling voor standruimte
5.1. Door middel van het online invullen van het inschrijfformulier en het akkoord verklaren met de
algemene voorwaarden, verklaart de aanvrager zich akkoord met de voorwaarden voor deelname aan
de Midwinter Fair.
5.2. Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standruimte worden ontleend. De
organisatie beoordeelt een inschrijving en kan te allen tijde besluiten deze niet in behandeling nemen,
minder standruimte vaststellen dan waarvoor is ingeschreven, of tot wijziging van al vastgestelde
standruimte besluiten, dan wel een verleende vaststelling intrekken, zonder dat de deelnemer
aanspraak kan maken op vergoeding van schade.
5.3 De op het inschrijfformulier gevraagde gegevens dienen volledig te worden vermeld.
5.4 De organisatoren hebben, zonder tot daartoe enige schadevergoeding verplicht te zijn, het recht
goederen en diensten die niet vermeld zijn op het inschrijfformulier niet toelaatbaar te achten, te
weigeren, respectievelijk terstond van de Midwinter Fair te doen verwijderen.
5.5 Deelname aan Midwinter Fair is slechts mogelijk wanneer het volledige standgeld vooraf is
voldaan. Na reserveringaanvraag van een standruimte ontvangt u een factuur van het totaalbedrag.
Het totaalbedrag dient dus vooraf betaald te worden.
5.6 De hoogte van de standhuur is afhankelijk van het type stand én de locatie van de stand op het
evenemententerrein.
6. Annuleringen
De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor, wegens bijzondere omstandigheden of
overmacht van buitenaf, de data voor de Midwinter Fair te wijzigen, ofwel de Midwinter Fair geen
doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op
vergoeding van enigerlei schade. In geval van wijziging van de data wordt de aanvrager geacht
betaald te hebben en deel te nemen aan het evenement op de nieuwe data onder dezelfde condities
als overeengekomen. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel
invloeden van buitenaf verstaan, die het houden van het evenement onmogelijk maken, zoals:
• Verbod op het houden van publieke evenementen, uitgevaardigd door de overheid
• Terroristische aanslagen
• Natuurrampen of extreem weer
• Epidemieën
6.2. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd.

6.3 De organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen. Tot 60 dagen voor het
festival wordt 100% van de ‘kale’ huurprijs teruggestort, in de periode van 60 tot 30 dagen wordt 50%
van de kale standhuur teruggestort. Annulering binnen 30 dagen geeft geen recht op teruggaaf van
het standgeld. Per factuur is de administratie afhandeling € 7,95.
7. Standhuur
7.1 Het gebruik van de standruimte is persoonlijk, en beperkt zich tot de duur van het evenement.
7.2 Onderhuur of gebruik door derden is ten strengste verboden tenzij hiervoor vooraf schriftelijk of per
email toestemming is verleend door de organisatie.
7.3 De organisatie wijst de standruimte toe.
7.4 De standhouders hebben voor de opbouw van hun stands de beschikking over de hun
toegewezen ruimte op de tijden welke voorafgaand aan het evenement aan de standhouders worden
gecommuniceerd.
7.5 Op uiterlijk de zondag dienen de stands om 21:00 uur leeg afgeleverd te worden.
7.6 Tijdens de publieksopeningstijden van de Midwinter Fair mogen er geen voertuigen, van welk
soort dan ook, op het terrein aanwezig zijn.
7.7 Per standhouder zullen deelnemerkaarten of polsbanden worden uitgereikt, uitsluitend ten
behoeve van personen die op de stand tijdens de Midwinter Fair aanwezig moeten zijn. Bij misbruik
wordt de deelnemerskaart of polsband in beslag genomen. Extra toegangskaarten kunnen via de
ticketverkoop pagina (via www.archeon.nl) vooraf gekocht worden of aan de kassa’s tijdens het
evenement.
7.8 Het aanbieden van zaken ter verkoop geschiedt uitsluitend naar richtlijnen van de Midwinter Fair.
7.9 Het voorhanden hebben van gevaarlijke en hinderlijke stoffen is verboden.
7.10 De deelnemer is gehouden alle aanwijzingen van de organisatie met betrekking tot de stand, de
standruimte, het gebruik van de stand en de inrichting van de stand op eerste verzoek onmiddellijk en
precies op te volgen.
7.11 Indien de deelnemer/standhouder niet de afbouw realiseert binnen de daartoe gestelde tijd en
uren geschiedt deze door de organisatie op kosten van de deelnemer/standhouder.
7.12 Aanbieden van reclame en voorlichtingsmateriaal kan uitsluitend geschieden vanuit de stand zelf.
8. Uitbouwen
8.1 Uitbouwen (bijvoorbeeld kaartmolens, (kleding)rekken, etc.) buiten de contractueel afgesproken
standruimte zijn niet toegestaan.

8.2 Uitbouwen welke zijn geconstateerd voor de publieksopening dienen direct verwijderd te worden.
8.3 Voor uitbouwen welke niet tijdig worden verwijderd of die tijdens de publieksopening worden
geconstateerd zal een na-facturatie plaatsvinden ter grote van € 50,- per m2 geconstateerde uitbouw.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Goederen die zich bevinden op het Midwinter Fair terrein of op bijhorende terreinen zijn voor
rekening en risico van de deelnemer. De organisatoren belasten zich niet met het verzekeren daarvan.
9.2 De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan
goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de Midwinter Fair.
9.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de
stand door de deelnemer of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor vorderingen
van derden uit dezen hoofde.
9.4 De deelnemer is aansprakelijk en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen
of nalatigheid van zichzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan
goederen van bezoekers, standhouders en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de
organisatoren wordt veroorzaakt. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken die
anderen ter zake zouden kunnen doen.
9.5 De organisatie verbiedt het gebruikt van een eigen aggregaat in verband met geluidsoverlast voor
bezoekers en andere deelnemers.
9.6 Midwinter Fair zal voor, tijdens en na de Midwinter Fair beeldmateriaal vastleggen op
beelddragers. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en mag door Midwinter Fair voor alle
commerciële en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.
9.7 De standhouder blijft voor, gedurende en na het evenement verplicht de aanwijzingen van of
namens de organisatoren, van de gemeente Alphen aan den Rijn, de Brandweer, medewerkers van
het Archeon Alphen aan den Rijn en andere autoriteiten met betrekking tot de opbouw, de inrichting,
de veiligheid, het onderhoud en de afbraak van de door hem ingenomen stand, te volgen.
9.8 De standhouder verplicht zich geen producten of diensten aan te bieden die in strijd zijn met
bepalingen uit de Nederlandse grondwet zoals het aanbieden van t-shirts met discriminatoire
opdrukken. Tevens verplicht de standhouder zich geen producten of diensten aan te bieden met een
(extreem) links of (extreem) rechts politiek karakter, noch met een door de Hoge Raad der
Nederlanden of hooggerechtshof verboden afbeeldingen van het Nazi-hakenkruis en van het Nazi SSteken.
9.9 Op de Midwinter Fair is verkoop van stompe steek- en slagwapens zonder scherpe snijvlakken
toegestaan mits de wapens een historisch karakter dragen of een duidelijk Fantasy karakter vertonen.
Tevens is de verkoop van (kruis)bogen toegestaan. Ook deze wapens moeten hetzij een historisch

hetzij een Fantasy karakter uitdragen. Pijlen mogen alleen verkocht worden mits deze een stompe
punt hebben en geen snijkanten. Verkoop van vuurwapens is niet toegestaan.
10. Flyeren op en rondom de Midwinter Fair
10.1 Actief flyeren op het terrein is niet toegestaan, dit geldt ook voor parkeerplaatsen en de
omliggende locaties. Onder flyeren wordt verstaan het uitdelen van folders of ander schrijven, autoruit
plakkers, paal-, boom-, muur-, en raamplakkers, alles in de ruimste zin van het woord.
10.2 Voor het flyeren buiten de poorten van het evenemententerrein is een vergunning nodig van de
gemeente. Midwinter Fair is niet in het bezit van deze vergunning. Midwinter Fair heeft over de aanpak
van flyeren afspraken met gemeente, politie en Archeon.
10.3 Wel toegestaan is het passief flyeren vanuit de eigen stand. Dit houdt in een folder meesteken bij
aankoop van een product of het publiek dat uit vrije wil een folder pakt.
10.4 Het is niet toegestaan reclame te maken voor goederen en diensten die niet tot het evenement
zijn toegelaten, respectievelijk voor ondernemingen, particulieren of instellingen, die geen standruimte
op het evenement hebben.
10.5 Het is niet toegestaan enquêtes te houden onder bezoekers en deelnemers aan het evenement
op het evenement-terrein, op het parkeerterrein en binnen een straal van 100 meter rond deze
terreinen.
11. Overnachting
11.1 Omdat Archeon geen kampeervergunning heeft, zijn de regels tot overnachten op het terrein
aangescherpt en derhalve niet toegestaan.
12. Nulmeting
12.1 Nulsituatie terrein (‘nul-meting’) voor het evenement en de oplevering na het evenement
12.2 Samen met de organisator zal er een ‘nul-meting’ plaatsvinden van de standruimte (vergelijk het
geheel met het huren van een auto, waarbij voorafgaande aan de huur de al aanwezige schade wordt
opgenomen).
12.3 Na afloop van het evenement volgt samen met de organisator of locatiemanager de oplevering
van het de standruimte. Daarbij worden, aan de hand van de nulsituatie, eventuele schades
gezamenlijk vastgesteld. Deze worden, met eventueel fotomateriaal, vastgelegd in een rapport welke
door zowel de organisatie als de standhouder voor akkoord ondertekend wordt.
12.4 De standruimte dient na afloop van het evenement door de standhouder vrij van afval opgeleverd
te worden. Afval moet geplaatst worden bij het dichtstbijzijnde afvalverzamelpunt. Het is niet
toegestaan dit los langs te de weg te plaatsen of bij een vuilnisbak.

12.5 Wordt er bij de oplevering toch afval geconstateerd dan wordt de standhouder eenmalig de
gelegenheid gegeven het afval alsnog te verwijderen en op de juiste manier te verwerken.
12.6 Laat de standhouder het afval in de stand achter bij de nulmeting dan zullen de door de
organisatie gemaakte kosten voor verwijdering van het afval op de standhouder verhaald worden.
12.7 Indien een standhouder het terrein onverhoopt verlaat zonder bij de oplevering aanwezig te zijn
en hiervoor zijn akkoord te tekenen dan draagt hijzelf het risico voor naheffing van door de organisatie
gemaakte schoonmaak en of reparatie kosten of inhouding of het betaalde borggeld.
13. Slotbepalingen
13.1 Het is ten alle tijden verboden met voertuigen in welke vorm dan ook het gras te betreden (1.1).
13.2 De organisatie heeft het recht om tegen de deelnemer en op kosten van de deelnemer, die
handelt in strijd met bepalingen uit de algemene voorwaarden of die door of namens de organisatie
verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst
een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
• Met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot de Midwinter Fair te weigeren of zijn stand
te doen sluiten en/of ontruimen op kosten van de deelnemer/standhouder.
• De tentoongestelde goederen evenals al wat is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden.
13.3 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
tussen de organisatoren en de deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den
Haag.
13.4 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet of onduidelijk wordt geacht,
beslist de organisatie.
14. Overig
14.1 Honden zijn toegestaan op het terrein; mits aangelijnd.
14.2 Het aanleggen van open vuur is niet toegestaan, tenzij de organisatie dit uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft goedgekeurd.
14.3 Het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan.
14.4 De organisatie verzoekt dringend alle standhouders van de Midwinter Fair zich in een leuk, op
Fantasy geïnspireerd kostuum te kleden tijdens de Midwinter Fair. Het liefst in de stijl van de locatie
waarop de stand staat. Dit is in de eerste plaats om de eigen stand nóg aantrekkelijker te maken voor
de bezoekers en tevens om de sfeer van de locaties te versterken. Standhouders maken immers op
hun eigen manier deel uit van het entertainment van de Midwinter Fair.
14.5 Verkoop van voedsel- en drinkwaren (zoals mede) in uw stand is niet toegestaan, tenzij er
schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

14.6 Het schminken van bezoekers, het verkopen van flessen drank en bezoekers laten boogschieten
is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de organisatie.
14.7 De organisatie streeft ernaar dat standhouders, bezoekers en entertainers zoveel mogelijk
gebruik maken van dierenhuiden die afkomstig zijn van dieren die niet specifiek gefokt zijn voor hun
huid.
14.8 Het rookverbod in Nederland is aangescherpt; het is niet meer toegestaan in lokaliteiten te roken.
Dat betekent voor standhouders het volgende: een tent wordt beschouwd als een lokaliteit daarom is
het niet toegestaan te roken in de tent. Buiten roken is wel toegestaan maar aangezien Archeon voor
een gezond en schoon milieu gaat dient de standhouder te zorgen dat er geen sigarettenpeuken op
de grond terecht komen en/of op de grond achterblijven.
14.9 Beeld- en geluidsopnames die gemaakt zijn op en/of van de Midwinter Fair zijn uitsluitend
toegestaan voor niet-commerciële activiteiten. Tenzij na overleg met de organisatie schriftelijk
toestemming is verleend door de organisatie.
14.10 Wanneer je deelneemt aan de Midwinter Fair weet je dat de kans bestaat dat je op foto’s terecht
komt die ook voor publiciteit voor de Midwinter Fair gebruikt kunnen worden.
14.11 Er kan gebruik gemaakt worden van het aangelegde elektriciteitsnet, als dit bij aanmelding
wordt aangegeven. Hiervoor worden vooraf kosten in rekening gebracht. Voor cateraars en
standhouders die apparaten gaan gebruiken, welke veel stroom nodig hebben (grootverbruikers zoals
waterkokers, magnetrons en ovens), gelden andere tarieven dan het standaard tarief. Deze tarieven
worden door de organisatie per geval bepaald aan de hand van de opgegeven apparaten
14.12 Indien een standhouder water gaat gebruiken, dan dient deze dat zelf zorg te dragen voor de
aanvoer, opslag en afvoer. In geen geval mag afvalwater geloosd worden in het oppervlaktewater of in
de bodem van het terrein. Indien gebruik gemaakt kan worden van waterpunten op het terrein zelf,
dan dient de standhouder zelf zorg te dragen voor de aansluiting (koppelingen en slangen) op het
waterpunt en zijn de kosten voor rekening van de standhouder.
15. Aanvullende voorwaarden voedsel(veiligheid)
De keuringsdienst van Waren is aanwezig op vrijmarkten, braderieën en evenementen verspreid over
heel Nederland. Daar controleert zij of professionele en particuliere aanbieders van bederfelijke,
etenswaren, zich houden aan de regels van de Warenwet. In het belang van de voedselveiligheid
worden strenge eisen gesteld aan de verkoop van etenswaren op straat. Verkopers van etenswaren
en andere cateraars worden geacht te voldoen aan alle eisen die door de Keuringsdienst van Waren
gesteld worden voor professionele verkoop. De Keuringsdienst van Waren en gemeentelijke diensten
zijn gerechtigd uw stand te laten sluiten indien u niet aan hun eisen voldoet. In die gevallen vrijwaart u
bij deze de organisatie van alle consequenties die –opgelegd door de gemeentelijke en
Rijkskeuringsdiensten- hieruit voortvloeien.

15.1 Voedselverkoop is alleen toegestaan wanneer het bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat
ingeschreven als verkoper van het betreffende voedsel.
15.2 Tevens moet je als standhouder/verkoper van voedsel voldoen aan alle eisen betreffende
voedselveiligheid en hygiëne, conform Nederlandse Wet.
16. Brandveiligheidsvoorschriften - Voor kramen / tenten waarin wordt gebakken / gebraden
16.1 In de kraam / tent mogen geen horeca activiteiten plaatsvinden tenzij daar schriftelijk
toestemming voor gegeven is door de organisatie van de Midwinter Fair.
17. BTW/VAT/MwSt
17.1 Alle prijzen die vermeld staan in het Standhouders Informatie pakket die gelden voor stands en
standhouders zijn zonder BTW. Tenzij anders vermeld.
17.2 Nederlandse standhouders betalen op hun factuurbedrag de wettelijk verplichte BTW die zij zelf
weer kunnen terugvorderen bij de Nederlandse belastingdienst.
17.3 Standhouders die ingezetenen zijn van de Europese Unie betalen op hun factuurbedrag ook de
wettelijk verplichte VAT/MwSt/ etc volgens de Nederlandse tariefstelling die zij zelf weer kunnen
terugvorderen bij de belastingdienst van het land van hun woonplaats. Let op: het gaat hier niet om
een transport van producten of diensten van het ene EU land naar het andere (waarbij er een
BTW/VAT/MwSt vrijstelling bestaat) maar om het huren van een stukje gebied op Nederlandse
bodem.
18 Food & Beverage Standhouders
18.1 Ook alle F&B standhouders zijn verplicht zich aan de reglementen die in deze algemene
voorwaarden beschreven staan op te volgen; in het bijzonder de paragrafen 16, 17 en 18.
18.2 Aansluiting aan een centraal waterpunt kan uitsluitend gebeuren wanneer er voor dit doel apart
betaald is.
18.3 Een F&B standhouder, die schriftelijk toestemming hiervoor heeft, zorgt er zelf voor dat de
restafval in de centrale perscontainer gebracht wordt of dat papier etc. in de centrale papiercontainer
gebracht wordt. Het volstaat een F&B standhouder niet om afval achter te laten bij een afval
verzamelpunt.
18.4 In geen enkel geval mag een F&B standhouder (afval-)water uit een tank op de grond of in open
water van het terrein laten afvloeien. Volle tanks moeten weer mee naar huis genomen worden.

