
Algemene standhouder bepalingen Woeferland  

29 september 2019 – Hulsbeek - Oldenzaal 

Organisatie 

Woeferland wordt georganiseerd door Farm Food bv en Pronk`s dogshop 

Het correspondentieadres is: 

Woeferland 

Rietmolenstraat 100-102 

7512 XX Enschede. 

Telefoon: 053-4316966 

E-mail: info@woeferland.nl 

Website: www.woeferland.nl 

Contactpersoon: Susanne Pronk, telefoonnummer: 0625242223 

 

Plaats en tijdstip 

Woeferland vindt plaats op het Hulsbeek in Oldenzaal, Oude Almeloseweg 11 ligweide 1 

(Parkeerplaats P4) in Oldenzaal op 29 september 2019 van 11:00 uur tot 16:30 uur. 

 

Opbouw & demontage 

De standopbouw vindt plaats op zondag 29 september tussen 8.00 uur en 10.00 uur. 

Indien u eerder wilt beginnen met opbouwen kunt u hierover contact opnemen met 

Susanne Pronk. Auto’s mogen deze dag het terrein op om te laden en te lossen. Daarna 

kunt u gebruik maken van de aangegeven parkeerplaats P4.  

Standafbouw vindt plaats 29 september vanaf 16:30 uur tot uiterlijk 20:00 uur. Na 20.00 

uur dienen alle standruimtes ontruimd te zijn. Eventuele achtergebleven stands en/of 

materialen worden voor rekening van de betreffende standhouders verwijderd. Het is de 

bedoeling dat u uw stand na afloop van het evenement achterlaat zoals u het aantreft bij 

de opbouw. Eventuele kosten voor reiniging en/of herstel van de stand 

worden in rekening gebracht. 

 

Aanleveren bedrijfsgegevens 

Uw bedrijfsgegevens kunnen voor en tijdens Woeferland worden gebruikt voor een aantal 

PR zaken. Uw naam wordt bijvoorbeeld genoemd  op de website, www.woeferland.nl, 

facebook of krant naar deze gegevens wordt gevraagd op het inschrijfformulier. U bent 

zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig aandragen van uw gegevens. 

 

Parkeren 

Na afloop van Woeferland ontvangt u uw parkeerkaart die alleen gebruikt kan worden op 

de hiervoor aangewezen parkeerplaats op het terrein (P2 of P4). Als u het Hulsbeek op 

rijd, oude Almeloseweg, volg dan de wegbewijzering voor bedrijven om te kunnen laden 

en lossen daarna kunt u P2 of P4 aanhouden. 

 

Bewaking en verzekering 

U bent zelf verantwoordelijk voor uw stand, wij adviseren u dan ook om kostbare spullen 

veilig op te bergen 

dan wel af te voeren. De organisatie belast zich niet met het verzekeren van goederen en 

andere zaken van standhouders. 
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Aansprakelijkheid 

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan 

goederen en/of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het 

evenement. U vrijwaart de organisatie voor vorderingen van derden uit deze hoofde. Wij 

adviseren u dan ook om kostbare spullen veilig op te bergen dan wel af te voeren. U bent 

aansprakelijk voor en bent verplicht verzekerd te zijn 

tegen alle schade, die door toe doen of nalatigheid van u, uw personeel of aan u 

gelieerde personen dan wel door het door u geëxposeerde, wordt veroorzaakt.  

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade zoals winstderving. 

 

Elektra 

Als optie kunt u kiezen voor een stroompunt (220 volt, 16 Ampère), de bekabeling dient 

u zelf verder af te leggen. Mocht u deze optie niet hebben aangegeven en er alsnog 

gebruik van wil maken dan kan dit nog aangepast worden tot 01-09-2018. Mocht u 

specifieke wensen hebben betreffende de elektra, dan kunt u contact opnemen met de 

Susanne Pronk.  

 

Slipkettingen  

Tijdens Woeferland het gebruik van een slipketting niet getolereerd idem een 

prikhalsband of een elektrische halsband. Het is daartoe dan ook verboden deze in de 

stand te koop aan te bieden dan wel te promoten.  

 

Flyeren  

Het flyeren van reclamemateriaal mag alleen gebeuren vanuit uw stand. Flyeren op 

andere plaatsen op het terrein is niet toegestaan. Dit geldt niet voor sponsoren waarmee 

vooraf specifieke afspraken zijn gemaakt.  

 

Afval  

De standhouder draagt er zorg voor, dat afval in de daarvoor bestemde prullenbakken 

wordt gedeponeerd. U bent verplicht uw stand gedurende het gehele evenement in 

goede staat en schoon te houden. Na afloop van Woeferland dient u de standruimte 

schoon achter te laten. Indien u op dit punt in gebreke blijft, dan zal de organisatie op 

uw kosten voor afvoer verhalen.  

 

Betaling 

Betaling van de standhuur of kraam dient te worden voldaan 14 dagen na de honorering 

van de aanvraag. U ontvangt hiervoor tijdig een factuur. Alle genoemde standprijzen zijn 

exclusief BTW. 

Annulering Indien u genoodzaakt bent uw stand of kraam te annuleren, dan worden 

hiervoor annuleringskosten in rekening gebracht. Deze betreffen tot drie maanden voor 

het evenement 10% van de standhuur, tot twee maanden voor het evenement 25% van 

de standhuur, minder dan twee maanden voor het evenement 50% van de standhuur en 

drie weken voor aanvang het volledige bedrag. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.  

 

Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Pronk via 0625242223 of 

info@woeferland.nl 

 

 

 

 


