VOORWAARDEN FESTIVALMARKT WATERPOP, WATERINGEN

1. Markthuurder ontvangt uiterlijk 1 juni een bericht als bewijs van plaatsing waarna de factuur volgt. Het aan
Stichting Waterpop Festival verschuldigde bedrag dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na factuur
datum op bankrekeningnummer 34.36.21.916 (Rabobank Westland) t.n.v. Stichting Waterpop Festival
bijgeschreven te zijn.
2. Gezien het beperkt aantal kramen (circa 20) op het festivalterrein, behoudt de Stichting zich het recht voor, bij niet
betalen binnen de gestelde termijn, de optie op de marktplaats te laten vervallen.
3. Toegang tot het festivalterrein kan alleen verkregen worden op vertoon van het marktplaatsbewijs. Dit bewijs wordt u
toegezonden na ontvangst van uw betaling.
4. Wanneer u zich binnen 72 uur voor aanvang van het festival afmeld of niet verschijnt, kan geen aanspraak worden
gemaakt op restitutie van het huurbedrag.
5. Het is niet toegestaan artikelen, dranken c.q. etenswaren anders dan overeengekomen, te verkopen dan wel in
voorraad te hebben. Wanneer het bovenstaande bij controle op het veld toch geconstateerd wordt, dan zullen deze
goederen onvoorwaardelijk in beslag genomen worden en pas na afloop van het festival worden teruggegeven.
6. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
7. U dient op zaterdag 12 augustus uiterlijk 10.00 uur op het festivalterrein aanwezig te zijn. Voor dit tijdstip kunt u
met uw auto op het veld u goederen in en uitladen. Tijdens de duur van het festival (12.00 - ca. 24.00 uur) kunt
u het terrein niet per auto verlaten. Tevens is het niet toegestaan uw auto op het veld te laten staan, Tenzij hier
uitsluitsel voor is gegeven, dit is aan te vragen via het inschrijfformulier. Er bestaat de mogelijkheid uw auto
backstage te parkeren. Bij afloop van het festival zal in overleg met de organisatie worden bepaald op welk tijdstip
u het terrein verlaten kunt.
8. Stichting Waterpop Festival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of goederen.
9. Achter de opgestelde marktkramen, moet te allen tijde een strook van minimaal 1 meter obstakelvrij blijven. Deze
strook is o.a. gereserveerd voor stroomverdeelpunten, en moet altijd ongehinderd door Waterpopmedewerkers en
door hulpdiensten kunnen worden betreden. Er mogen zich binnen deze strook dus ook geen auto’s en/of afval
bevinden.
10. Het vermogen van door u zelf meegebrachte verlichting (halogeenlampen e.d.) mag maximaal 1500 Watt bedragen.
11. Afgezien van overleg vooraf, is er géén ruimte voor koelwagens en ‘voorraadwagens’ anders dan het geparkeerde
voertuig in de nabijgelegen woonwijk.
12. Het achterlaten van afval op en buiten het festivalterrein is niet toegestaan. U dient u uw afval zelf in de daarvoor
bestemde containers te deponeren, danwel zelf mee te nemen.

VOORWAARDEN BRANDVEILIGHEID STICHTING WATERPOP FESTIVAL

Regels ten behoeve van kramen:
Algemeen
1. De elektrische installatie dient te voldoen aan de NEN 1010, de NEN 3140 en aan de eisen van de netbeheerder
Westland Infra Energieservices b.v.
2. Achter de kramen langs dient een voldoende breed pad over te blijven i.v.m. optreden in geval van calamiteiten een
en ander ten gunste en in overleg met de brandweer Wateringen.
3. Nabij eventueel te plaatsen verkooppunten, waar open vuur dan wel drukhouders (gasflessen) met vloeibaar gas
gebruikt worden ten behoeve van het bereiden van voedings- en genotmiddelen of het verhitten van andere materialen,
dien(t)en:
a. Een draagbaar blusapparaat met een vulling van tenminste 6 kg ABC-poeder aanwezig te zijn. Het blustoestel
dient jaarlijks te worden gekeurd door een ter zake deskundige.
b. (Een) goed passende deksel(s) aanwezig te zijn om de pannen/frituren, bij het in brand raken van de inhoud, te
kunnen afdekken.
c. Indien het verkooppunt onverdekt en/of afgeschermd wordt door middel van doeken, zeil e.d. dient dit materi
aal te voldoen aan het criterium “niet gemakkelijk ontvlambaar”. In geval van brand mag geen druppelvorming
plaatsvinden.
4. Gasinstallaties
a. De gasflessen moeten geplaatst worden, zoals op de bij de evenementenvergunning behorende tekening(en) is
aangegeven.
b. De nominale inhoud van de gevulde en lege flessen mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter.
c. Een gasfles en afsluiter moet zijn voorzien van een door de Dienst van het Stoomwezen erkend geldig keurmerk.
d. De opstelling van flessen moet zodanig zijn dat verzameling van eventueel lekgas in besloten ruimte uitgesloten
is. In verband hiermee is de opstelling van flessen op een plaats of in een ruimte waar voldoende natuurlijke
ventilatie op vloerhoogte ontbreekt, verboden.
e. De drukhouders (gasflessen < 500 mBar) moeten tegen opwarming door zonnestraling en omvallen worden beschermd.
f. De slangen dienen te zijn vervaardigd van synthetisch rubber of kunststof of textielinlagen, volgens
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g. De slangen dienen vrij en zonder spanning te zijn aangelegd.
5. Barbecue / grill / e.d.
a. De barbecue / grill dient zodanig te zijn opgesteld dat omvallen en/of omstoten niet mogelijk is.
b. De barbecue / grill moet afsluitbaar zijn door middel van een metalen plaat/deksel of een blusdeken.
c. Voor het aanmaken van de barbecue / grill mag geen gebruik worden gemaakt van brandbare vloeistoffen (zoals
spiritus), anders dan de hiervoor speciaal bestemde aanmaakvloeistoffen.
d. De barbecue / grill dient op een voldoende afstand van gebouwen, goederen of beplanting te worden geplaatst om
gevaar van brand te voorkomen.
e. Teneinde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken, is het stoken vaneen barbecue / grill
alleen geoorloofd bij gunstige windrichting en sterkte. Bij windkracht 5(8 – 10,7 m/s) en hoger mag niet worden
gestookt.
f. Na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water worden geblust of met een laag zand worden
afgedekt.
g. Brandende en/of smeulende resten mogen nooit in afvalemmers of containers e.d. worden weggeworpen en
kunnen uitsluitend in overleg worden achtergelaten.
h. De bevelen en aanwijzingen, gegeven door de korpschef van politie Haaglanden en/of door de commandant van
de Brandweer van Gemeente Westland, in het kader van de openbare orde en veiligheid, dienen onmiddelijk te
worden opgevolgd.

