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L ANDGOEDFAIR 2023 |  CATERA ARS

Commissie 
Commissie bedraagt 15% van de totale omzet op basis van de munten (prijs incl. BTW). 

Verwerking munten 
Heerlijkheid Mariënwaerdt zal aan het begin van een nieuwe evenementendag de munten in ontvangst nemen en de cateraar een bewijs 
hiervan overhandigen. De munten van de laatste evenementendag zal Heerlijkheid Mariënwaerdt na afloop van die dag in ontvangst nemen, 
daarna ontvang je een totaaloverzicht van het aantal ingeleverde munten, gespecificeerd per dag. Heerlijkheid Mariënwaerdt stuurt een 
creditnota aan cateraar met daarop de opbrengst van de ingeleverde munten, de commissie van 15% wordt op dezelfde creditnota in 
mindering gebracht; het restantbedrag wordt overgemaakt aan cateraar. Afhandeling en uitbetaling vinden uiterlijk 1 september 2023 plaats.

Betaling
> De factuur voor de standplaats en eventueel stroomaansluiting zal in de tweede week van juni worden verzonden.
> Het volledige factuurbedrag aan standhuur dient in alle gevallen vóór 1 juli 2023 door Heerlijkheid Mariënwaerdt te zijn ontvangen.
> Heerlijkheid Mariënwaerdt is gerechtigd de toegang tot het fairterrein te weigeren als de standhuur niet geheel en/of niet tijdig heeft voldaan.
> Alle prijzen zijn excl. 21% BTW
> Deelnemers worden alleen toegelaten voor opbouw op het fairterrein als de volledige standhuur is voldaan. De nog openstaande 

bedragen dienen alvorens met de opbouw te starten, te worden overgemaakt aan Heerlijkheid Mariënwaerdt.
> Indien de standhuur niet vooraf is voldaan of wanneer 15 augustus vóór 19.00 uur niet is opgebouwd, kan door de organisatoren over de 

standruimte, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, worden beschikt.
 

Contanten
Het is de cateraar niet toegestaan om tijdens het evenement contant geld aan te nemen van klanten. Per overtreding hanteert Heerlijkheid 
Mariënwaerdt een boete van € 1.000,-. Tevens kan het contract per direct ontbonden worden met doorbelasting van kosten.

OPENINGSTIJDEN LANDGOEDFAIR
Woensdag 16 augustus 10.00 - 18.00 uur
Donderdag  17 augustus 10.00 - 18.00 uur
Vrijdag  18 augustus 10.00 - 18:00 uur
Zaterdag  19 augustus 10.00 - 18.00 uur 
Zondag  20 augustus 10.00 - 18.00 uur

Contactpersoon 
De cateraar dient zich op de locatie, alvorens de opbouw van de 
stand, te melden bij Heerlijkheid Mariënwaerdt.
Contactpersoon op locatie: Hans van Bladel
Telefoonnummer: 0345 - 68 70 10

Openingstijden, op-/afbouw en bevoorraden

OPBOUW
Maandag 14 augustus 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag 15 augustus  09.00 - 17.00 uur
De deelnemer verplicht zich tijdig met de inrichting van de stand te 

beginnen, zodat de vastgestelde termijnen niet overschreden worden.

AFBOUW
Zondag 20 augustus 18.30 - 21.00 uur
Maandag 21 augustus  08.00 - 12.00 uur

Let op: Water, stroom en/of nachtstroom is in de loop van dinsdag 
15 augustus beschikbaar. Voor die tijd is het NIET mogelijk om 
producten gekoeld op te slaan op het evenemententerrein.
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Productaanbod 
De cateraar zal geen andere producten verkopen dan op het inschrijfformulier overeengekomen, tenzij hiervoor schriftelijk door Heerlijkheid 
Mariënwaerdt toestemming is gegeven. Per overtreding hanteert Heerlijkheid Mariënwaerdt een boete van € 1.000,-. Tevens kan het 
contract per direct ontbonden worden met doorbelasting van kosten.   

Richtlijnen aankleding en presentatie producten
De cateraar zal met de presentatie van producten, materialen en uitgifte rekening houden met de gestelde kwaliteitseisen en in de geest 
van Heerlijkheid Mariënwaerdt gevraagde natuurlijke uitstraling. (biologisch afbreekbaar en/of hoogwaardige disposables)

Maak van jouw stand een echte eyecatcher! Houd bij de aankleding rekening met de stijl en het concept van de Landgoedfair.

> Originele foodtruck en product(en)
> Gebruik van bio disposables
> Gebruik van verse, pure ingrediënten
> Afstyling met fruitkistjes, verse producten e.d. 

> Plastic banners 
> Gebruik van parasols of ‘schreeuwerige’ reclame 
> Sausflessen in het zicht, mits zelfgemaakte saus  

(met leuke afstyling)

DO’S DONT’S

NVWA
De cateraar garandeert dat alle door haar, tijdens voornoemd evenement verkochte producten, in een onberispelijke staat verkeren 
en voldoen aan de eisen van de NVWA. Controle hierop zal eventueel plaatsvinden. De cateraar is volledig aansprakelijk voor hieruit 
voortvloeiende boetes.

Gasverbruik
Wanneer je in de stand(s) gebruik maakt van gas, dan mogen er niet meer dan 2 flessen aanwezig zijn. Alleen gebruik van butaangas of 
propaangas is toegestaan. Alle apparatuur dient aan de Nederlandse veiligheidseisen te voldoen, gekeurd te zijn en in deugdelijke staat 
te verkeren.

Brandveiligheid
De cateraar dient zelf zorg te dragen voor een brandblusser van minimaal 6 kg, welke geschikt is voor het blussen van vaste stofbranden 
Klasse A. Deze blusser moet gekeurd zijn.

Infrastructuur 
Heerlijkheid Mariënwaerdt zal zorgdragen voor de benodigde infrastructuur (incl. terrassen etc.). Dit houdt in dat Heerlijkheid Mariënwaerdt zorgt 
voor de locatie, stroomtoevoer, afvalafvoer en water aan- en afvoer. Zelf dien je te zorgen voor duidelijke prijs- en assortiment aanduidingen 
en dat al je afval in de afvalcontainers c.q. afvalzakken wordt gegooid. Verder dient het gezamenlijke terras schoon en netjes bijgehouden te 
worden. Na afloop van het evenement moet de verkooplocatie netjes worden opgeleverd. Indien dit niet het geval is zullen de schoonmaakkosten 
in rekening worden gebracht ten laste van de cateraar. Dit wordt verrekend met de eindafrekening.

http://www.Landgoedfair.nl
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Koeling
Heerlijkheid Mariënwaerdt is niet verantwoordelijk voor de producten en/of gekoelde opslag van de cateraar in ruimtes die door 
Heerlijkheid Mariënwaerdt beschikbaar zijn gesteld. 

Beveiliging terrein
Namens de organisatie is professionele nachtbewaking aanwezig van maandagavond 14 augustus tot en met maandagochtend 21 augustus 
’s avonds en ’s nachts professioneel bewaakt van 19.00 - 08.00 uur. Er wordt gesurveilleerd over het terrein. Hierdoor is toegang tot het 
terrein tussen 19.00 en 08.00 uur niet toegestaan.

Onderverhuur
Het is de cateraar niet toegestaan om zijn locatie onder te verpachten aan derden tenzij daartoe schriftelijk toestemming is verleend door 
Heerlijkheid Mariënwaerdt.
 

Verloning 
Heerlijkheid Mariënwaerdt is niet verantwoordelijk voor het salaris, heffingen en pensioengelden van de medewerkers die bij de cateraar 
werkzaam zijn tijdens het evenement, de op- en afbouw. Cateraar dient zich aan de wettelijke eisen te houden m.b.t. inschrijvingen, legitimatie, 
vergunningen, veiligheidsvoorschriften en arbeidstijdenwet. Heerlijkheid Mariënwaerdt kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Calamiteiten
De cateraar zal te allen tijde de aanwijzingen van de hulpdiensten of Heerlijkheid Mariënwaerdt met betrekking tot de openbare orde opvolgen.

Algemene bepalingen
Dit contract bevat alle rechten en plichten van de partijen jegens elkaar en treedt in de plaats van alle voorgaande onderhandelingen, 
toezeggingen en correspondentie.

Aansprakelijkheid
Heerlijkheid Mariënwaerdt is nimmer aansprakelijk te stellen voor geleden schades en diefstal door derden aan objecten van de cateraar. 
De cateraar kan op geen enkele manier aanspraak maken op Heerlijkheid Mariënwaerdt i.v.m. tegenvallende publieke belangstelling.

Wijzigingen
Ieder wijziging of terzijdestelling van enige bepaling van dit contract is slechts bindend indien deze tussen de huurder en de verhuurder 
schriftelijk is overeengekomen en geaccordeerd.

Verantwoordelijkheid
De organisatie van de Landgoedfair 2023 valt onder verantwoordelijkheid van de Expl. Mij. Heerlijkheid Mariënwaerdt v.o.f.,  
Mar. ’t Klooster 5, 4153 RR te Beesd
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