Standhouder informatie 2022
(data en tijden onder voorbehoud van vergunning)

Algemeen
• Locatie: Nelson Mandela Park in Amsterdam Zuidoost
• Traditioneel Kwaku: volledige opening festivalterrein op 16, 17, 23, 24, 30 en 31 juli en 6, 7 augustus. Festival
tijden 14.00-23.00 uur. Eten, drinken, muziek en voetbal.
• Thema’s: zaterdag 16 juli Bigi Sma Dey, zondag 17 juli Hindoestaanse dag, zondag 24 juli Roze Zondag, zaterdag
30 juli Molukse dag.
• Kwaku Friday Concerts: gedeeltelijke opening festivalterrein op vrijdag 22 juli met Oscar D’Leon en 5 augustus
nader bekend te maken van 17.00-23.00 uur. Concerten op podium Waterkant.
• Verkooptijden iedere dag tot 23.00 uur, keukensluitingstijden iedere dag om 22.30 uur, muziek iedere vrijdag tot
23.00 uur, op zaterdag en zondag tot 22.00 uur.
• 3 buiten podia.
• Straatvoetbal en kinderentertainment geïntegreerd op het festivalterrein.
• Verwachting 100.000 bezoekers in de weekenden, 13.000 bezoekers op de 2 vrijdagen. Entreeprijzen:
*Kwaku Friday Concerts vanaf € 25,00
*Kwaku Regulier online €10,- (exclusief € 2,50 servicekosten) en aan de kassa € 12,50 (exclusief € 2,50
servicekosten)
*Kwaku Regulier passe-partout alleen online: € 50,00 (exclusief € 2,50 servicekosten)
*Stadspaskorting en speciale korting voor bewoners Zuidoost (nader te bepalen)
Inschrijfprocedure
• Vanaf 14 april tot 29 april 2022 online inschrijven via www.kwakufestival.nl/info onder de knop standhouders.
• Bij toekenning van een plek ontvangt u uiterlijk 1 mei 2022 een factuur en standnummer, bij afwijzing ontvangt
uiterlijk 1 mei per mail een bericht.
• Toekenning op basis van ervaring voorgaande edities, type assortiment en mate van bijdrage aan de sfeer van het
festival.
Wijzigingen t.o.v. vorige edities
• Invoering van pin only betaalsysteem voor bezoekers: betalingen op het festivalterrein alleen nog maar digitaal
mogelijk middels eigen pinpas. Dit betekent dus dat bezoekers niet meer met cash bij een standhouder kunnen
betalen.
• Geen vaste huurprijzen meer voor standhouders maar een combinatie van facilitaire kosten welke 100% vooraf
voldaan moeten worden en afdracht systeem.
• De inkoop van zwak alcoholische dranken (Parbo, Heineken, wijn) wordt vrijgegeven: een standhouder met een
alcohollicentie hoeft dit dus niet meer verplicht bij de organisatie in te kopen, is dus ook niet meer gebonden aan
de merken Parbo en Heinenken.
• Verkoop van glaswerk is vanwege de vergunning niet meer toegestaan. Dit betekent dus dat de Djogo uit het
verkoopassortiment verdwijnt, flessen wijn moeten worden uitgeschonken.
• Door aanplant van bomen in het park minder plaats voor beschikbare standhouder plekken in het park. Daarnaast
kiezen we er deze editie, zo vlak na de coronacrisis, bewust voor om de bezoeker wat meer loopruimte te geven.
Hierdoor is er ook minder plaats voor standhouder plekken.
• Sinds 2020 is het gebruik van plastic wegwerpbekers, -tasjes, -bakjes en -bestek niet meer toegestaan. Informatie
over hoe we dit op Kwaku gaan regelen volgt nader.

Categorieën:
• Marktkraam informatie, geen verkoop: geen kavel/ geen onderhuurders/ geen verkoop/ geen vrijdagopening/
geen muziek/ 0 verkoop device
• Marktkraam non food, koek en snoep: geen kavel/ geen onderhuurders/ geen food en drank/ geen
vrijdagopening/ geen muziek/ 1 verkoop device
• Verkoopwagen klein: geen kavel/ geen onderhuurders/ geen alcohol/ geen vrijdagopening/ geen muziek/ max 4
mtr/ alleen op de marktstraat/ 1 verkoop device
• Verkoopwagen groot en verkoopwagen cocktail: geen kavel/ geen onderhuurders/ bij beschikbaarheid met
vrijdagopening/ geen muziek/ 2 verkoop devices
• 4 mtr tent info, geen verkoop: geen kavel/ geen onderhuurders/ geen verkoop/ geen vrijdagopening/ inclusief 4
mtr tent/ geen muziek/ 0 verkoop device
• 4 mtr food: geen kavel/ geen onderhuurders/ geen BBQ en alcohol/ bij beschikbaarheid met vrijdagopening/
inclusief 4 mtr tent/ geen muziek/ 1 verkoop device
• 5 mtr food: 10 x 10 kavel/ max 1 onderhuurder/ max 1 BBQ en mogelijkheid tot koop alcohollicentie/ bij
beschikbaarheid met vrijdagopening/ inclusief 5 mtr tent/ geen muziek/ 10 ft opslagcontainer/ 2 verkoop devices
• 10 mtr food: 20 x 15 mtr kavel/ max 2 onderhuurders/ inclusief alcohollicentie/ bij beschikbaarheid met
vrijdagopening/ inclusief 10 mtr tent/ geen muziek/ 20 ft opslagcontainer/ 3 verkoop devices
• Programmatent basic: 20 x 15 mtr kavel/ max 2 onderhuurder/ alleen koek, snoep, worst (klein food), inclusief
alcohollicentie/ bij beschikbaarheid met vrijdagopening/ inclusief 10 of 15 mtr tent/ met muziek/ 20 ft
opslagcontainer/ 5 verkoop devices
• Programmatent compleet: 20 x 25 mtr kavel/ max 4 onderhuurder/ groot food, inclusief alcohollicentie/ bij
beschikbaarheid met vrijdagopening/ inclusief 10 of 15 mtr tent/ met muziek/ 20 ft opslagcontainer/ 7 verkoop
devices
Prijzen (excl BTW) en afdracht percentage (over de bruto omzet)
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Categorie
Marktkraam informatie, geen verkoop
Marktkraam non food, koek en snoep
Verkoopwagen klein
Verkoopwagen groot en verkoopwagen cocktail
4 mtr. tent info, geen verkoop
4 mtr. tent food
5 mtr tent food
10 mtr. tent food
Programmatent basic
Programmatent compleet

Facilitaire kosten
€ 1250,€ 700,€ 900,€ 1750,€ 2500,€ 1850,€ 2500,€ 5750,€ 7000,€ 7750,-

Pacht%
n.v.t
25%
25%
25%
n.v.t
25%
25%
25%
20%
20%

Aantal plaatsen
max. 5 plaatsen
max.10plaatsen
max. 5 plaatsen
max. 3 plaatsen
max. 4 plaatsen
max. 8 plaatsen
max. 12 plaatsen
max. 4 plaatsen
max. 3 plaatsen
max. 3 plaatsen

Toeslagen: 16a stroom € 600,- / water aan- en afvoer € 350,-/ alcohollicentie € 350,- / marktkraam € 350,-/
Brandblusser € 50,-/ extra verkoop device € 150,-/ 10 ft koelcontainer € 1500,-*/ 20 ft koelcontainer € 1650,-*
*alleen in overleg en bij beschikbaarheid, indien de koelcontainer een vervanging is van de standaard container
krijgt u een korting op vermelde prijzen van € 250,Uiterlijk 15 mei moet 50% van de facilitaire kosten inclusief btw zijn betaald, anders wordt uw plek aan iemand
anders gegeven.
Uiterlijk 15 juni moet 100% van de facilitaire kosten inclusief btw zijn betaald, anders wordt uw plek aan iemand
anders gegeven zonder terugbetaling van de 50% aanbetaling.

Pachtafrekening
Alle door de standhouder gerealiseerde omzet komt dus bij de organisatie binnen. De dag na iedere festivaldag ontvangt
de standhouder per email een overzicht van de gerealiseerde omzet. Op de maandag na een festivalweekend wordt het
verschil tussen de omzet, pacht en eventuele nog openstaande (drank)bestellingen per bank overgemaakt.

Pin Only systeem
U ontvangt van de organisatie een verkoop device (aantal afhankelijke van de categorie) waarop u de door bezoeker
bestelde items aanslaat en middels de pinpas van de bezoeker afrekent. Verkoop device is speciaal voor de standhouder
geprogrammeerd, hiertoe dient u voor 15 juni de te verkopen items en prijzen aan te leveren aan de organisatie.
Verkoop en/ of betaling van producten buiten dit systeem is verboden, de organisatie zal hier scherp op controleren. Bij
overtreding wordt de standhouder zonder waarschuwing direct verwijderd van het festivalterrein voor de rest van het
festival, zonder restitutie van betaalde facilitaire kosten en reeds gerealiseerde omzet. Bij overtreding door een
onderhuurder wordt deze eveneens zonder waarschuwing direct verwijderd van het festivalterrein, zonder restitutie van
reeds gerealiseerde omzet. De standhouders krijgt in dit geval een eenmalige waarschuwing en zal bij een volgende
overtreding door een onderhuurder ook direct van het terrein worden verwijderd zonder restitutie van betaalde facilitaire
kosten en reeds gerealiseerde omzet.
Onderhuurders
• Het systeem van onderhuur is hetzelfde als in 2019: kramen, verkoopwagens en 4 mtr. tenten mogen geen
onderhuurders hebben, 5 mtr tenten maximaal 1 onderhuurder, 10 mtr tenten en programmatenten basic
maximaal 2 onderhuurders, programmatenten compleet maximaal 4 onderhuurders. Het toegangssysteem voor
standhouders en onderhuurders is gedigitaliseerd, indien u toch meer onderhuurders heeft dan toegestaan
komen deze niet via de leveranciersingang binnen, alleen via de publieksentree zonder voorraad en materiaal.
• Onderhuurders worden ook voorzien van een verkoop device van de organisatie. De standhouder krijgt van de
organisatie dagelijks de afrekening van omzet minus afdracht, de standhouder moet dit zelf weer verrekenen met
zijn/ haar onderhuurder.
• Onderhuur is alleen toegestaan in overleg met de organisatie, met een partij die niet op de zwarte lijst van de
organisatie staat en aangemeld voor 15 juni.
• Aangemelde hoofdonderhuurders ontvangen een toegangspas met foto (mits voor 15 juni aangeleverd) en
communicatie omtrent regels, laden lossen etc. direct van de organisatie.
• Indien een onderhuurder niet voor 15 juni is aangemeld wordt deze niet toegelaten op het festivalterrein.
Tent en keuken opstelling
• Uiterlijk 15 juni moet u bij de organisatie een opstelling aanleveren van hoe de kavel is ingericht met de door de
organisatie geleverde basistent, eigen brandveilige polyethyleen vrije extra tenten, keuken en BBQ opstelling
alsmede een opgave van apparatuur en stroomverbruik.
• Indien u deze opstelling niet van te voren aanlevert behoud de organisatie zich het recht om de stand toewijzing
in te trekken.
Standhouders entree
• Opbouw voor aanvang van het evenement: programmatent basic, compleet en 10 mtr. tenten vanaf woensdag
13 juli 10.00 uur, 5 en 4 mtr. tenten vanaf donderdag 14 juli 10.00 uur. Opbouw op vermelde dagen tot 20.00 uur
mogelijk.
• Opbouw tent locaties op de vrijdag voor de festivalweekenden: van 09.00-20.00 uur en van 09.00-16.00 uur op
vrijdag 22 juli en vrijdag 5 augustus.
• Marktkraamhouders alleen toegang voor op-/ afbouw op zaterdag en zondag.
• Laden en lossen op festivaldagen: zaterdag en zondag van 09.00-13.00 uur en van 00.00-02.00 uur.
• Festivalterrein gesloten voor standhouders op maandag t/m donderdag tussen festivalweekenden.
• Parkeren met parkeerkaart op Anton de Komplein, alleen van te voren aangevraagde koelwagens mogen op het
terrein blijven.
• Laad/los, parkeervergunningen en entree:
➢ Marktkraam
1 x laad/ los, 1 parkeervergunning, 4 x crew entree
➢ Verkoopwagen, 4 mtr tent:
2 x laad/ los, 1 parkeervergunning, 6 x crew entree
➢ 5 mtr. tent:
4 x laad/ los, 2 parkeervergunningen, max. 3 pasjes, 12 x crew entree p/d
➢ 10 mtr. tent:
5 x laad/ los, 3 parkeervergunningen, max. 4 pasjes, 21 x crew entree p/d
➢ Programmatent basic
5 x laad/los, 3 parkeervergunningen, max. 4 pasjes, 26 x crew entree p/d
➢ Programmatent compleet
7 x laad/los, 4 parkeervergunningen, max. 6 pasjes, 54 x crew entree p/d
• Hoofdstandhouders en aangemelde onderhuurders ontvangen een toegangspas met foto. Uiterlijke inleverdatum
foto 15 juni.

•
•

Extra entree bandjes voor medewerkers via de leveranciersingang zijn NIET verkrijgbaar. Medewerkers zonder
bandjes kunnen alleen tijdens festivalopeningstijden, met een gekocht ticket, via de reguliere entree naar binnen
(LET OP: zonder voorraad of materiaal)
Let op: ook voor opbouwmedewerkers op vrijdag is dus een entreebandje verplicht.

Techniek
• Stroom rondom festivalweekenden beschikbaar van vrijdag 09.00 uur tot zondag nacht 01.30 uur.
• Stroom op de opbouw voor het evenement beschikbaar vanaf vrijdag 15 juli 09.00 uur.
• Op loopafstand wasplaatsen beschikbaar met warm en koud water, geen drinkwater kwaliteit.
• Water aan- en afvoer aan de tent alleen indien van te voren besteld.
• Alle tenten hebben standaard een vlonderverbinding met de looppaden, extra vlonders bij huren is niet mogelijk.
• Beschikbare stroom: marktkramen gedeeld 220 volt groep, 4 en 5 meter tenten 16A, 10 en 15 meter tenten 32A.
Indien u meer stroom verbruikt dan besteld krijgt u tegen een vergoeding van € 600,- extra stroom (16A).
• Bij stroomproblemen in verband met ondeugdelijk apparatuur, bekabeling wordt dit door de organisatie
verwijderd.
• De organisatie leent alleen extra kabels en stekkerdozen uit tegen betaling van een borg.
Drank en food
• Verkoop van zwak alcoholische dranken (bier, wijn, premix) alleen toegestaan met alcohollicentie welke bij de
organisatie is aangevraagd en vergund. LET op alleen mogelijk vanaf de 5 mtr. categorie.
• Voor de aanvraag van een alcohollicentie hebben wij uiterlijk 15 juni een kopie ID, N.A.W. gegevens en een kopie
Sociale Hygiëne nodig van u zelf of een medewerker.
• Standhouders met alcohollicentie zijn vrij om zelf bier, wijn en dergelijke in te kopen. Bier alleen in blikverpakking.
Alles wat in glasverpakking zit moet uitgeschonken worden.
• Verkoop van sterke drank en cocktails niet op basis van premix vanuit gesealde verpakking met receptuur, en
verkoop van alcohol zonder licentie is verboden. Bij overtreding ontvangt u van zowel de handhavers van drank
en horeca inspectie alsmede de organisatie een boete.
• Verkoop van zwak alcoholische dranken, alleen toegestaan aan bezoekers van 18 jaar en ouder.
• U mag alleen de producten verkopen die van te voren bij inschrijving zijn opgegeven.
• U mag dus GEEN sterke drank naar Kwaku meenemen. Bij de leveranciers ingang wordt hierop gecontroleerd. Alle
in beslag genomen illegale drank wordt na afloop niet geretourneerd. Eerste overtreding van dit invoerverbod =
een waarschuwing, bij een tweede overtreding wordt de alcohollicentie ingetrokken!
Muziek
• Muziektijden op vrijdag van 17.00 – 23.00 uur, op zaterdag en op zondag van 14.00 – 22.00 uur.
• Tenten met mechanische muziek mogen geluid produceren tot 83 dB (A) en 95 dB (C) gemeten 3 meter uit de
basistent. Tenten met mechanische en live muziek mogen geluid produceren tot 93 dB (A) en 108 dB (C)
gemeten 5 meter uit de basistent.
• Bands, aantal, tijden en contactpersoon dient u op de vrijdag voorafgaand aan het festivalweekend door te geven
bij het productiekantoor.

Belangrijke data Kwaku Summerfestival 2022
Acties
Inschrijven vanaf 14 april
Vergadering voor standhouders met toewijzing
50% totaal bedrag facilitaire kosten betalen bij toekenning
100% volledige facilitaire kosten
Aanmelden onderhuurders
Inleveren gegevens onderhuurders NAW + pasfoto
Inleveren opstelling/indeling kavel
Aanleveren te verkopen items en prijzen
Aanleveren informatie voor Alcohollicentie (indien van
toepassing/aangevraagd)

Sluiting
29-apr-22
11-mei-22
15-mei-22
15-jun-22
15-jun-22
15-jun-22
15-jun-22
15-jun-22
15-jun-22

