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L ANDGOEDFAIR 2023 |  WORKSHOPBEGELEIDERS

Doelgroep & inhoud van de workshop 
De workshops in de Hooge Schuur zijn bedoeld voor volwassenen. Op de Kinderweide zal een ruim aanbod van kinderworkshops zijn. Dit 
inschrijfformulier is voor workshops in de Hooge Schuur. Wel mogen kinderen aanschuiven wanneer hun ouders deelnemen aan de workshop. 
Deelnemers van de workshop hebben alleen toegang tot het fairterrein en de workshopruimte met een entreebewijs voor de Landgoedfair. 
De verkoop van tickets voor deelname aan de workshop dien je zelf te regelen. Denk hierbij aan het meenemen van een betaalmiddel (bijv. 
pinautomaat). Online voorverkoop via eigen kanalen is toegestaan.  

Aanwezigheid & toegang 
De workshopbegeleider heeft recht op 2 parkeerkaarten, 2 toegangsbadges en 10 consumptiemunten. De workshopbegeleider verplicht 
zich om alle vijf de dagen aanwezig te zijn en de workshop te verzorgen. Indien de workshopbegeleider eerder weggaat of niet aanwezig is, 
geldt er een boete van € 100,- per dag. De workshopbegeleider biedt een dagvullend programma met de workshops.

Parkeren 
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. Voor laden/lossen kan men tot de Hooge Schuur rijden op 
de daarvoor vastgestelde tijden.

Verkoop van producten 
Het is niet toegestaan om producten te verkopen naast het geven van de workshop. Wel mag er reclame worden gemaakt (bijvoorbeeld 
een folder) voor de webshop/winkel van de workshopbegeleider. Het is niet toegestaan om flyers en/of ander promotiemateriaal over het 
terrein te verspreiden.  

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 workshopbegeleider dient zich op de locatie, alvorens de 
opbouw van de stand, te melden bij Heerlijkheid Mariënwaerdt. 
Contactpersoon: Ilse van Gaal 
Telefoonnummer: +316 - 131 477 99

Openingstijden, op-/afbouw en bevoorraden

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

beginnen, zodat de vastgestelde termijn niet overschreden wordt.

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

Let op: Tussen 19.00 en 08.00 uur is er geen toegang tot  
het terrein. Bevoorraden/aanvullen kan dagelijks tussen  
08.00 - 09.00 uur en 18.30 - 19.00 uur.
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Richtlijnen aankleding en presentatie 
De workshopbegeleider zal bij de aankleding van de workshop rekening houden met de stijl en het concept van de Landgoedfair en met de 
gevraagde natuurlijke uitstraling van Heerlijkheid Mariënwaerdt.

Stroom 
Heerlijkheid Mariënwaerdt zal zorgdragen voor de stroomtoevoer. Er is per workshoptafel een stekkerblok aanwezig. Zelf dien je te zorgen 
voor eventuele gecertificeerde verlengsnoeren. Het is ten strengste verboden om een stekker in een bestaand stopcontact te prikken anders 
dan het aangeboden stekkerblok. Dit kan namelijk kortsluiting veroorzaken.

Afval en schoonmaak 
Er zijn afvalbakken aanwezig op locatie waar je je afval dient weg te gooien. Aan het einde van de dag zullen gesloten vuilniszakken opgehaald 
en weggegooid worden. Na afloop van het evenement moet de locatie netjes worden opgeleverd. Indien dit niet het geval is, zullen de 
schoonmaakkosten à € 50,- in rekening worden gebracht ten laste van de workshopbegeleider. 

Beveiliging
De Hooge Schuur gaat ’s nachts op slot, dus alle spullen kunnen hier blijven staan. Namens de organisatie is er ook professionele 
nachtbewaking aanwezig. Van maandagavond 14 augustus tot en met maandagochtend 21 augustus wordt er van 19.00 - 08.00 uur 
gesurveilleerd over het terrein. 

Onderverhuur
Het is de workshopbegeleider niet toegestaan zijn locatie onder te verhuren aan derden, tenzij daartoe schriftelijk toestemming is verleend 
door Heerlijkheid Mariënwaerdt. 

Betaling 
> De factuur voor de standplaats 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 is 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. 

> 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

DO’S DONT’S
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Volg ons      Heerlijkheid Mariënwaerdt       landgoed_marienwaerdt

Verloning 
Heerlijkheid Mariënwaerdt is niet verantwoordelijk voor het salaris, heffingen en pensioengelden van de medewerkers die bij de 
workshopbegeleider werkzaam zijn tijdens het evenement, de op- en afbouw. Workshopbegeleider 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 workshopbegeleider 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 
workshopbegeleider. De workshopbegeleider 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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