
Standhouders Algemenen Voorwaarden Waterrecreatie dag 
Woubrugge 

Artikel 1: Veiligheid & controles 

- Brandweer Woubrugge controleert elk jaar toegankelijkheid voor bluswagens langs onze 
braderie. Krijgt u opmerkingen of aanwijzingen dan dient u deze op te volgen. 

- De warenwetsinspectie controleert onder andere op vergunningen voor verkoop van 
alcoholische dranken. 

Artikel 2: Inschrijving & het inschrijfformulier 

- Op het inschrijfformulier dient u goed aan te geven wat uw verkoopproducten zijn. Wij hebben 
het recht om producten welke niet op het inschrijfformulier vermeld staan te verwijderen. 

- Wij doen niet aan branchebescherming, maar proberen er wel rekening mee te houden dat er 
niet teveel kramen van dezelfde branche aanwezig zijn. 

- Bij inschrijving van een grondplaats moet u de lengte van uw verkoopwagen doorgeven inclusief 
dissel. 

- Aangegeven voorkeuren/wensen op het inschrijfformulier zien wij als verzoek en niet als recht. 

- Heeft uw verkoopwagen een luifel of klep dan ook de breedte doorgeven wanneer deze 
uitgeklapt is. 

Artikel 3: Toewijzing, Aankomst en Vertrek 

- Uw kraam en/of grondplek krijgt u op de dag zelf toegewezen onder verwijzing van het aan u 
toegestuurde kraamnummer en/of grondplaats nummer. 

- Om filevorming te voorkomen vragen wij u op de door ons voorgestelde tijden te arriveren: 
o tussen 07.00 en 08.00 uur alle voertuigen groter dan een personenauto (bestelbussen, 

etc.); 
o tussen 08.00 en 09.00 uur alle voertuigen gelijk aan een personenauto, evt. met 

aanhanger; 
o uiterlijk om 10.00 uur dient u uw plaats ingenomen te hebben en het voertuig dient op 

de daartoe aangewezen parkeerplaats te staan. 

- vanaf 17.00 uur kunt u de braderie weer verlaten (vertrek voor die tijd is niet toegestaan) 

- Bij aankomst dient u zich te melden bij een van de parkeerregelaars. 

Artikel 4: Annulering van stand 

- Bent u zonder tijdige afmelding afwezig (minimaal een week voor de Braderie plaats vindt) dan 
ontvangt u van ons een no-show rekening. Deze bedraagt de helft van de kraamhuur en/of 
grondplaats. 

- Bij annulering van de standplaats geven wij in geen enkel geval geld terug. 

Artikel 5: Schoonmaak en opruimen 

- AAN HET EINDE VAN DE DAG DIENT U UW KRAAM/GRONDPLAATS SCHOON ACHTER TE LATEN 
EN EIGEN VUIL DIENT U ZELF AF TE VOEREN. 

- Laat u een vervuilde standplek achter dan kunnen wij indien nodig een schoonmaak rekening 
sturen. 

Artikel 6: Regels rondom de standplekken 

- Auto achter/bij de kraam is op de gehele braderie niet mogelijk. 

- Niet uitbreiden aan de voorzijde van de kramen. 

- Geen rekken of verkoopwaar voor de kraam die de doorgang belemmeren. 

- Een minimale doorgang garanderen voor een (brandweer)vrachtwagen, dit is ook van toepassing 
op luifels en kleppen. 

- U dient de fatsoensregels te handhaven voor de bewoners, zoals poorten en deuren vrijhouden 
en u dient de bewoners ten allen tijde vrije doorgang te verlenen. 

- Aanwezigheid van blusapparartuur voor diegene welke dit verplicht zijn vanwege hun 
bedrijfsvoering is verplicht.  


