Standhouder informatie Kramen 2020
(data, tijden, prijzen onder voorbehoud van vergunning en -voorwaarden)

Locatie
• Nelson Mandela Park (voorheen Bijlmerpark), p/a Anton de Komplein 240, 1102 DR, Amsterdam Zuid Oost
Reguliere festivaldagen en thema’s 2020 van 14.00-23.00 uur
• Zaterdag 11 juli (Voetjes van de Vloer Dansdag), zondag 12 juli (Bigi Sma Dey)
• Zaterdag 18 juli (Hindoestaanse dag), zondag 19 juli (Roze zondag)
• Zaterdag 25 juli (Molukse dag), zondag 26 juli (Antilliaanse dag)
• Zaterdag 1 augustus (Kids), zondag 2 augustus (Beauty & Lifestyle)
Entreeprijzen publiek
• Kwaku Regulier online: 1e weekend en 2e weekend € 8,-/ 3e weekend en 4e weekend € 9,• Kwaku Regulier aan de kassa: 1e weekend en 2e weekend € 9,-/ 3e weekend en 4e weekend € 10,• Kwaku Regulier passe-partout alleen online: € 38,- / online € 8,25 met Stadspas/ deur € 9,- met stadspas.
• Verwachting 140.000 bezoekers over de 4 weekenden.
Verkoop categorieën rondom cultuurtent Pompeia
• Marktkraam non-profit, informatie en/ of geen commerciële verkoop: geen kavel/ geen onderhuurders/
commerciële geen verkoop/ geen muziek/ 220 volt stroom
• Marktkraam non food, koek en snoep: geen kavel/ geen onderhuurders/ geen food en drank/ geen muziek/ 220
volt stroom
• Verkoopwagen klein: geen kavel/ geen onderhuurders/ geen alcohol/ geen muziek/ max 4 mtr./ 16 A stroom
• 4 mtr tent non-profit, informatie en/ of geen commerciële verkoop: geen kavel/ geen onderhuurders/ geen
commerciële verkoop/ inclusief 4 mtr tent/ geen muziek/ 220 volt stroom
• 4 mtr food: geen kavel/ geen onderhuurders/ geen BBQ en alcohol/ inclusief 4 mtr tent/ geen muziek/ 16a stroom
Standhouderprijzen (excl btw)
Onderstaande prijzen gelden dus voor 1 festival dag of een festival weekend. Huurlocatie alleen rondom cultuurtent
Pompeia, gunning op basis van aansluiting thema, aanbod en ervaringen uit het verleden.
Nr Categorie
1
2
3
4
5

Marktkraam non-profit, informatie en/ of geen commerciële verkoop
Marktkraam non food, koek en snoep
Verkoopwagen klein
4 mtr tent non-profit, informatie en/ of geen commerciële verkoop
4 mtr tent food

dagprijs
excl. btw
€ 150,00
€ 225,00
€ 425,00
€ 275,00
€ 475,00

Weekendprijs
excl. btw
€ 275,00
€ 400,00
€ 800,00
€ 525,00
€ 900,00

•
•
•

Toeslagen: 16a stroom € 150,- per weekend, uiterlijk voor 15 juni bestellen.
Bij toekenning van een standplaats dient uiterlijk 1 juni minimaal 50% van standhuur inclusief btw te zijn betaald,
anders wordt uw plek aan iemand anders gegeven.
Voor aanvang van ingang van de huur dient het volledige bedrag inclusief btw te zijn voldaan.

Inschrijfprocedure
• Vanaf 1 april tot 1 juli 2020 online inschrijven via
https://www.formdesk.com/events/Kwaku_Inschrijving_Kraam_Los_2019
• Bij toekenning van een plek ontvangt u vanaf 1 mei 2020 een factuur en standnummer, bij afwijzing ontvangt
uiterlijk 1 juni per mail een bericht.
• Toekenning op basis van ervaring voorgaande edities, type assortiment en mate van bijdrage aan thema van
Pompeia.

Standhouders entree
• Via leveranciers entree alleen met geldig polsbandje en laad-los bewijs, aanrijden via Flierbosdreef. Voor ieder
weekend kan de huurder alle afgesproken toegangsbenodigdheden op vrijdag verkrijgen bij het productiekantoor
bij de leveranciers entree, op zaterdagochtend bij het kantoor tegenover deze ingang.
• Extra entree bandjes voor medewerkers zijn NIET verkrijgbaar bij de leveranciersingang. Medewerkers zonder
entree bandje kunnen alleen via de publiekskassa’s naar binnen vanaf 14.00 uur, zonder goederen/ keukengerei
etc.
• De medewerkers bandjes zijn van hard plastic, de laad- los kaarten worden bij binnenkomst en verlaten van het
terrein gescand.
• Let op: ook voor opbouwmedewerkers op vrijdag is dus een entreebandje verplicht.
• Zonder geldig entreebandje welke goed gesloten om de pols is aangebracht geen toegang!
• Laad/los, parkeervergunningen en entree:
➢ Marktkraam, verkoopwagen klein
1 x laad/ los, 1 parkeervergunning, 4 x crew entree
➢ 4 mtr tent:
2 x laad/ los, 1 parkeervergunning, 6 x crew entree
Parkeren tijdens festivaldagen
• Op festival zaterdagen en zondagen op het marktterrein op het Anton de Komplein, alleen toegankelijk met geldig
parkeerbewijs. Let op er kan in de directe omgeving niet meer gratis geparkeerd worden. Boetes zijn voor eigen
rekening.
Opbouw voor aanvang van het eerste weekend
• Vrijdag 10 juli van 09.00-20.00 uur en zaterdag 11 juli van 09.00-13.00 uur.
Opbouw overige weekenden
• Vrijdag 17 juli en vrijdag 31 juli van 09.00-16.00 uur, daarna tot 19.00 uur inrijden via nooduitgang F.
• Vrijdag 24 juli van 09.00-20.00 uur
• Op zaterdag en zondag van 09.00-13.00 uur, uiterlijk 13.00 uur alle auto’s van het terrein.
• Laden en lossen na bovenvermelde tijden is dus alleen mogelijk lopend vanaf het parkeerterrein. Auto’s mogen
niet laden en lossen voor de leveranciersingang.
Afbouw tijdens festivalperiode
• zaterdag en zondag van 00.00-02.00 uur. LET OP de daadwerkelijke aanvangstijd van afbouwen is afhankelijk van
de uitstroom drukte bezoekers. Kan per dag dus iets verschillen.
• Festivalterrein gesloten voor standhouders op maandag t/m donderdag tussen festivalweekenden.
• Afbouw na het festival op maandag 3 augustus van 14.00-20.00 uur.
Festivaltijden
• Zaterdag/ zondag 14.00 uur tot 23.00 uur
• Keuken/ baktijden op zaterdag en zondag tot 22.30 uur, verkooptijden tot 23.00 uur.

Toilet
• Medewerkers kunnen gebruik maken van de toiletten voor de bezoekers. Daarnaast is er bij de EHBO post voorbij
de leveranciers ingang een toilet speciaal voor standhouders, deze is ook op bouwdagen geopend.
Techniek
• Stroom rondom festivalweekenden beschikbaar van vrijdag 09.00 uur tot zondag nacht 02.00 uur.
• Op loopafstand wasplaatsen beschikbaar met warm en koud water, geen drinkwater kwaliteit.
• Bij stroomproblemen in verband met ondeugdelijk apparatuur, bekabeling wordt dit door de organisatie
verwijderd.
• Ongeschikte kabels en stekkerdozen worden op kosten van de standhouder vervangen door de organisatie (koop).
Drank en food
• U mag alleen frisdranken verkopen, geen zwak of sterk alcoholische dranken.
• Glaswerk in het publieksgebied is verboden: u mag het publiek dus geen drank in een glazen fles meegeven. De
dranken in glas dienen dus te worden uitgeschonken in biologisch afbreekbare plasticbekers.
• Minimum verkoopprijzen drank: frisdrank blik/ pet € 2,50, schaafijs € 2,50
• U mag alleen de producten verkopen die van tevoren bij inschrijving zijn opgegeven.
• U mag dus GEEN bier (welke soort/ van welk merk dan ook) en sterke drank naar Kwaku meenemen. Bij de
leveranciers ingang wordt hierop gecontroleerd. De niet toegestane drank wordt in beslag genomen en na afloop
niet geretourneerd. Eerste overtreding van dit invoerverbod = een waarschuwing, bij een tweede overtreding
verwijdering van het terrein!
Duurzaamheid
• In het kader van veiligheid en duurzaamheid scheiden we dit jaar glas, blik, biologisch afbreekbaar plastic (PLA)
bekers, karton, restafval, vet en olie gescheiden in.
• Als u frisdrank verkoopt bent u verplicht biologisch afbreekbaar plastic (PLA) bekers bij de organisatie af te nemen.
Het gaat om 2 type frisdrankbekers met inhoudsmaat 0,5 cl en 0,2 cl. Draag uw steentje bij aan een duurzaam
festival door ervoor te zorgen dat deze bekers zo schoon mogelijk en apart worden ingezameld. U krijgt hiervoor
een aparte afvalbak van de organisatie waar u geen ander afval in mag deponeren dan deze PLA bekers.
• Gebruik van plastic tasjes en rietjes is verboden, zorg dus voor een papieren en/ of kartonnen variant. Over hoe
we deze editie omgaan met plastic borden en bestek volgt in een later stadium nog bericht.
• De verkoop en het gebruik van ballonnen is niet toegestaan
Veiligheid
• Gebruik alleen professionele stroomkabels en afsluitbare verlengblokken
• Zorg voor de aanwezigheid van een brandblusser bij iedere brandhaard
• Polyethyleen tenten, overkappingen, afdekzeilen worden niet getolereerd en door de organisatie verwijderd.
• Zorg voor een jerrycan met water, handzeep en wegwerphandschoenen in geval van bereiding van voedsel.
• Zorg voor een temperatuurmeter en registratieformulieren in geval van bereiding van voedsel.
• Maximaal 3 gasflessen per stand, u kunt extra gasflessen veilig opslaan in een speciale container bij de
organisatie.
• Tafels gebruikt ter bereiding van voedsel (snijden/ koken/ bakken/ frituren) dienen van RVS te zijn vervaardigd.
• Warmtebronnen niet toegestaan op houten ondergrond.
• Invoer, gebruik en of verkoop van lachgas en andere gassoorten dan ter bereiding van voedsel is niet toegestaan.
Handhaving
• Zowel de handhaving als de organisatie hanteert een eigen sanctieprocedure bij overtredingen. Algemeen vanuit
de organisatie: officiële waarschuwing, boete, sluiting voor één festival dag, verwijdering van het terrein voor de
resterende periode.
• Verleen zowel medewerkers van de handhaving, brandweer, politie, beveiliging, Voedsel en Warenautoriteit
alsmede van de organisatie te alle tijden toegang.
• Rijden over vlonders is verboden en leidt direct tot een boete.

We wensen u een goede, veilige en leuke Kwaku toe!

