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Inschrijving
Aan inschrijving kan geen recht op een stand worden ontleend. Standhouders worden geselecteerd op duurzaamheid, kwaliteit, 
originaliteit, diversiteit en raakvlak met de sfeer en stijl van de Landgoedfair. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. Heerlijkheid Mariënwaerdt behoudt zich het recht voor een inschrijving niet te honoreren. Voldoet je inschrijving aan de 
voorwaarden? Dan ontvang je van ons een digitale bevestiging van je deelname, pas daarna is je deelname definitief. Op je inschrijving 
zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Tenten
Het plaatsen van eigen tenten op een open plaats, dan wel voor of naast de gehuurde tent(en) c.q. het plaatsen van kramen of aanbouwen/ 
overkappingen is niet toegestaan, tenzij dit in overleg met de organisatie is overeengekomen. Een eigen parasol meenemen is mogelijk, 
mits in overleg.

Plattegrond
De plattegrond van het fairterrein is een globale opzet voor de Landgoedfair 2023. Je kunt hier je voorkeur voor een standhoudersplaats 
aangeven. De organisatie zal trachten hiermee zo veel mogelijk rekening te houden, zij kan een en ander echter niet garanderen. Om 
organisatorische redenen kan de definitieve indeling van het fairterrein afwijken van de voorlopige opzet, en/of de plaats van je stand kan 
anders zijn dan je voorkeursaanduiding. Voorafgaand aan de Landgoedfair zal de definitieve plattegrond worden toegezonden.

Betaling
De standhuur dient tijdig te worden voldaan:
> De factuur 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.

Annulering
Bij annulering van inschrijving is een percentage van de standhuur verschuldigd:
> 25% bij annulering na ontvangst van jouw inschrijvingsformulier;
> 50% bij annulering na verzending van de bevestiging van jouw deelname en de totaalfactuur;
> 75% bij annulering minder dan vier weken voor de eerste opbouwdag (maandag 14 augustus 2023) van de Landgoedfair;
> 100% bij annulering minder dan een week voor de eerste opbouwdag (maandag 14 augustus 2023) van de Landgoedfair.
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Richtlijnen aankleding stand
Maak van jouw stand een echte eyecatcher! Houd bij de aankleding rekening met de stijl en het concept van de Landgoedfair.

> Gebruik van materialen in de stijl van het landgoed 
(bijvoorbeeld natuurlijke materialen, fruitkisten,  
hout en bloemen) 

       

> Saleborden, banners, spandoeken en ander signingmateriaal 
dat doet denken aan een weekmarkt of braderie

> Voorraad, afval e.d. in het zicht van bezoekers

Toewijzing standplaats
> Op het aanmeldformulier kun je je voorkeur voor een standplaats aangeven. Wij trachten zoveel mogelijk aan deze verzoeken te voldoen 

maar behouden ons het recht voor om een wijziging aan te brengen. 
> De formaten tenten en open plaatsen ingetekend op de plattegrond, zijn de meest ideale situatie. Variatie hierin kan uitsluitend in overleg 

met Ilse van Gaal.
> Er zijn 140 stands te vergeven, dus reageer snel want vol = vol!
> Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Reageer dus tijdig!

Verkoop eten & drinken
> Het is niet toegestaan om dranken met een alcoholpromillage van 15% of meer te verkopen of schenken tijdens de fair. 
> Wanneer je zwak-alcoholische dranken (max. 14,9%) presenteert, heb je een ontheffing op de Drank- en Horecawet nodig. Deze ontheffing 

dien je als standhouder zelf aan te vragen bij de Gemeente West Betuwe.
> Het is standhouders toegestaan eigen producten gratis te laten proeven door de bezoekers en mede-standhouders, mits het miniporties zijn. 
> Wanneer er alcoholhoudende dranken worden geschonken t.b.v. het proeven dient er te allen tijde iemand in het bezit van een SVH diploma 

aanwezig te zijn in de stand.
> Standhouders die eten en drinken verkopen/exposeren dienen zich aan de Voorschriften van de Keuringsdienst van Waren te houden die 

gelden voor evenementen.

Opbouw
> Tijdens de opbouw dient de standhouder zich bij aankomst op het landgoed eerst te melden bij het kantoor van Heerlijkheid Mariënwaerdt, 

gevestigd op ’t Klooster 5, eerste boerderij aan de rechterhand. Let hierbij op dat je je auto parkeert op de parkeerplaats tegenover kantoor 
en de doorgaande weg vrij houdt voor in- en uitrijdend verkeer. 

> Het is ten strengste verboden om met je voertuig over de looppaden aan de voorzijde van de tenten op het fairterrein, gelegen in de 
weilanden, te rijden! (Je moet dus achter de tenten langsrijden.) Indien dit niet mogelijk is, graag overleg met de organisatie. Dit om te 
voorkomen dat het terrein en de looppaden voor aanvang van het event kapot gereden worden.

> Tot 1,5 meter vóór en 1,5 meter naast jouw tent mogen producten worden uitgestald, tenzij anders afgesproken met de organisatie.
> Het is niet toegestaan achter de tent voorraden op te slaan en/of voortuigen te plaatsen.

DO’S DONT’S
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Overige richtlijnen opbouw:
> De organisatie beschikt niet over materieel om zware stukken te verplaatsen.
> Om opstoppingen te voorkomen, gelieve in één keer je complete lading te lossen en direct na het lossen van je goederen je vrachtwagen/

auto te verwijderen en te parkeren op de daartoe bestemde parkeerplaats.
> Het op- of aanbouwen van eigen tent, aanbouw of parasol op/aan de gehuurde standplaats is niet toegestaan, mits in overleg met de organisatie
> Dinsdag 16 augustus, uiterlijk om 19.00 uur dienen de stands gereed te zijn. De deelnemer verplicht zich tijdig met de inrichting van de stand 

te beginnen, zodat de vastgestelde opbouwtermijnen niet overschreden worden.

Openingstijden
> Je stand dient ’s morgens stipt om 10.00 uur te zijn geopend voor het publiek.
> Het is niet toegestaan vóór sluitingstijd van de fairdag of vóór het einde van de fair je stand te sluiten of af te bouwen.
> Mocht het personeel van Heerlijkheid Mariënwaerdt bovenstaande toch bemerken, dan zal hiervoor een boete worden gegeven van € 100,- 

voor ieder half uur dat de stand eerder is gesloten en/of verlaten. 

Leveringen en bevoorrading
> Het bevoorraden van je stand tijdens de Landgoedfair is toegestaan voor en na de openingstijden: woensdag t/m zondag tussen 8.00 en 

9.00 uur en tussen 18.30-19.00 uur
> Tussen 09.00 en 19.00 uur dient het terrein volledig vrij te zijn van auto’s.
> Je dient je auto/bus te parkeren op het daarvoor bestemde parkeerterrein. Parkeren op het fairterrein is niet toegestaan. Je dient je 

parkeerkaart inclusief telefoonnummer goed zichtbaar achter je ruit te plaatsen.
> Tijdens de openingstijden is het strikt verboden het fairterrein op te rijden met eigen voertuigen of met die van leveranciers.

Afbouw
> Afbouw van de stands is mogelijk op de laatste fairdag vanaf 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. En op maandagochtend tussen 8.00 en 12.00 uur.
> Op maandag 22 augustus worden de tenten na 12.00 uur afgebroken. 
> De deelnemer verplicht zich de tent/standruimte na het ontruimen in dezelfde staat achter te laten als deze ter beschikking kwam. Karton, 

oud papier en plastic wordt zo veel mogelijk gebundeld achtergelaten of meegenomen.
> Standhouders met een open plaats zijn verantwoordelijk voor de hen ter beschikking gestelde parasols. Indien deze verdwijnen, zal hen de 

kostprijs van de parasol(s) in rekening worden gebracht. 
> Eventuele beschadigingen en/of verontreinigingen van tenten, materialen, het terrein, die achteraf worden geconstateerd, worden door de 

organisatie hersteld. De hieraan verbonden kosten worden doorberekend aan de betreffende standhouder.

Algemeen
Voorschriften m.b.t. ruimtes/schuren/ hooibergen/tenten
> Het beplakken, beschilderen, perforeren of anderszins bewerken van de ruimtes/schuren/hooibergen en tenten is niet toegestaan.
> Het verspreiden van promotiemateriaal elders dan in jouw eigen stand is niet toegestaan. De organisatie zal dit materiaal verwijderen. 
> Het is een standhouder niet toegestaan een eigen tent of parasol te plaatsen, tenzij in overleg met de organisatie.
> De tenten zijn waterpas gesteld en voorzien van vloeren.
> Ten behoeve van de open plaatsen stelt de organisatie per standplaats één parasol ter beschikking mits deze van tevoren is aangevraagd.
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Wateraansluiting
> Wateraansluiting is in de loop van dinsdag 16 augustus tot en met zondag 21 augustus beschikbaar voor de standhouders die dit hebben 

aangevraagd en betaald.
> Het is strikt verboden water van aansluitingspunten van anderen af te tappen.
> Het water uit de wateraansluitingen is geen drinkwater

Elektriciteit
> Stroom en/of nachtstroom is in de loop van dinsdag 15 augustus tot en met zondag 20 augustus beschikbaar voor de standhouders die dit 

hebben aangevraagd en betaald
> Om stroomuitval bij de start van de Landgoedfair te voorkomen is het noodzakelijk dat je op 1 stroomblok maximaal 3000 watt aansluit!! Dus 

geen zware apparaten. Kijk op het apparaat hoeveel watt deze verbruikt. Mocht je meer blokjes willen, laat het ons dan weten, dan houden 
we er rekening mee. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

> Tussen sluitingstijden en openingstijden wordt de stroomvoorziening afgesloten, tenzij je nachtstroom hebt aangevraagd.
> Het is strikt verboden stroom van andere aansluitingspunten af te tappen, dan die welke door jezelf zijn besteld. Als wij constateren, dat dit 

toch gebeurt, dan zullen wij u alsnog de kosten voor een elektriciteitsaansluiting (à € 250,-) in rekening brengen. 
> Wij stellen standhouders aansprakelijk voor het gebruik van ondeugdelijke apparatuur die schade aan het elektriciteitssysteem toebrengt.
> Standhouders dienen zelf zorg te dragen voor eventueel benodigde verlengsnoeren.

Brandpreventie
> Zonder voorafgaande goedkeuring van de organisatie is het standhouders verboden apparaten, kachels, kaarsen, waxinelichtjes etc. met 

open vuur te gebruiken.
> Gebruik van gasflessen is alleen toegestaan in overleg met de organisatie.
> De standhouder is verplicht alle aanwijzingen van de organisatie en/of de brandweer te volgen. De brandweer voert tijdens de fair tevens 

een onaangekondigde inspectie uit.

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

Heerlijkheid Mariënwaerdt
Heerlijkheid Mariënwaerdt | ’t Klooster 5 | 4153 RR Beesd | 0345 - 68 70 10 | landgoedfair@marienwaerdt.nl

Volg ons      Heerlijkheid Mariënwaerdt       landgoed_marienwaerdt
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