
Spelregels	  Harbour	  Market	  
	  
	  
Het	  terrein	  rondom	  de	  Harbour	  Market:	  
	  

• Het	  terrein	  is	  van	  Coolcampers.	  Hierdoor	  dient	  de	  Harbour	  Market	  te	  allen	  tijde	  
rekening	  te	  houden	  met	  activiteiten	  rondom	  Coolcampers.	  	  

• Mogelijk	  staan	  er	  campers	  van	  Coolcampers	  op	  het	  terrein	  rondom	  de	  loods.	  
• Het	  is	  niet	  mogelijk	  om	  op	  het	  terrein	  zelf	  te	  parkeren.	  Alleen	  toegang	  met	  de	  

auto/bestelwagen	  is	  mogelijk	  om	  te	  laden	  en	  lossen	  voor	  deelnemers.	  	  
• Parkeren	  op	  de	  nabijgelegen	  kade	  en	  op	  de	  door	  de	  organisatie	  aangewezen	  

parkeerplaatsen	  is	  gratis.	  	  
• Rijd	  altijd	  stapvoets	  het	  terrein	  op.	  	  

	  
	  
Wat	  moeten	  de	  deelnemers	  zelf	  meenemen:	  
	  

• Indien	  er	  elektra	  is	  gereserveerd,	  neem	  dan	  een	  extra	  verlengsnoer	  met	  evt.	  een	  
stekkerdoos	  mee.	  	  

• Voor	  de	  deelnemers	  buiten	  is	  een	  extra	  zeil	  aan	  te	  raden	  om	  spullen	  mee	  af	  te	  
dekken	  mocht	  het	  regenen.	  De	  kramen	  hebben	  wel	  afdakjes.	  

• Mocht	  je	  willen	  zitten	  bij	  je	  kraam,	  neem	  dan	  eigen	  stoeltjes	  en/of	  krukjes	  mee.	  
• Bij	  de	  loods	  is	  GEEN	  mogelijkheid	  om	  te	  pinnen.	  De	  dichtstbijzijnde	  pinautomaat	  

bevindt	  zich	  op	  10	  minuten	  loopafstand	  in	  het	  centrum	  van	  Nijkerk.	  Je	  dient	  zelf	  
te	  zorgen	  voor	  een	  mobiele	  pinautomaat.	  Deze	  zijn	  te	  huur	  bij	  diverse	  bedrijven,	  
o.a.	  bij	  www.payleven.nl	  of	  www.easypinverhuur.nl	  

	  
Publiciteit:	  
	  

• De	  organisatie	  van	  de	  Harbour	  Market	  zorgt	  voor	  digitale	  flyers.	  Deze	  flyers	  
worden	  digitaal	  verstuurd	  aan	  de	  deelnemers.	  Wij	  gaan	  er	  vanuit	  dat	  alle	  
deelnemers	  deze	  digitale	  flyer	  verspreiden	  onder	  vrienden	  en	  kennissen,	  
alsmede	  op	  social	  media.	  	  

• Er	  is	  een	  speciale	  Harbour	  Market	  Facebook	  pagina	  én	  een	  evenementen	  pagina.	  
Deel	  dit	  evenement	  met	  je	  vrienden	  en	  kennissen.	  Verder	  is	  er	  op	  de	  website	  van	  
de	  Harbour	  Market	  een	  blog	  te	  volgen.	  Ook	  op	  deze	  website	  en	  blog	  promoten	  wij	  
de	  Market.	  

• Je	  kunt	  ook	  flyers	  afhalen	  in	  Leusden,	  Anna	  Aleidalaan	  45.	  Alleen	  op	  afspraak.	  
(dagmarbuijs@kpnmail.nl)	  	  	  

• De	  organisatie	  van	  de	  Harbour	  Market	  zal	  vlak	  voor	  het	  evenement	  in	  diverse	  
lokale	  krantjes	  staan	  met	  een	  persbericht	  en/of	  foto	  en/of	  advertentie.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Eigen	  stand:	  
	  

• Indien	  je	  een	  eigen	  stand	  wilt	  meenemen	  dien	  je	  dit	  van	  te	  voren	  aan	  te	  geven	  bij	  
de	  aanmelding.	  	  

• Je	  mag	  alleen	  het	  waar	  verkopen	  waarmee	  je	  je	  bij	  ons	  hebt	  aangemeld.	  
• Je	  bent	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  het	  bieden	  van	  een	  leuke,	  kwalitatieve	  en	  

aantrekkelijke	  stand.	  	  
• Indien	  er	  thema’s	  zijn,	  dien	  je	  je	  stand	  in	  dit	  thema	  aan	  te	  kleden.	  	  
• Foodtrucks	  zijn	  toegestaan,	  mits	  van	  te	  voren	  zo	  aangemeld,	  en	  staan	  buiten	  voor	  

de	  loods	  op	  het	  terrein.	  Foodtruck	  standplaatsen	  zijn	  standaard	  voorzien	  van	  
electra.	  

	  
Plaatsing:	  
	  

• De	  organisatie	  bepaalt	  op	  basis	  van	  assortiment	  en	  wensen	  de	  plaatsing	  op	  de	  
Harbour	  Market.	  

• Er	  wordt	  zoveel	  mogelijk	  rekening	  gehouden	  met	  de	  wensen	  omtrent	  plaatsing,	  
maar	  garanderen	  kunnen	  we	  het	  niet.	  	  

• De	  loods	  is	  voorzien	  van	  diverse	  elektra	  voorzieningen.	  Diegene	  die	  elektra	  
besteld	  hebben	  staan	  waar	  mogelijk	  het	  meest	  dichtbij	  de	  stroomplekken.	  

• Per	  mail	  word	  je	  een	  paar	  dagen	  voor	  het	  evenement	  ingelicht	  waar	  je	  staat.	  
• Houd	  rekening	  met	  de	  kou.	  De	  loods	  is	  deels	  verwarmd	  maar	  doordat	  de	  

overhead	  deur	  open	  staat	  kan	  het	  koud	  zijn	  in	  de	  loods.	  	  
• Annuleren	  van	  een	  geboekte	  markt	  dient	  altijd	  schriftelijk	  of	  per	  e-‐mail	  aan	  ons	  	  	  

doorgegeven	  te	  worden,	  telefonische	  annuleringen	  en	  sms’jes	  worden	  niet	  
verwerkt.	  De	  annulering	  is	  pas	  definitief	  wanneer	  je	  van	  ons	  een	  schriftelijke	  (of	  
e-‐mail)	  bevestiging	  hebt	  ontvangen.	  	  

• 	  	  	  Kosten	  bij	  annulering:	  	  
o €	  10,00	  administratiekosten	  	  	  
o 	  Indien	  10	  dagen	  of	  korter	  voor	  evenementdatum	  100	  %	  van	  het	  

verschuldigde	  bedrag.	  
o Je	  dient	  uiterlijk	  1	  uur	  voor	  aanvang	  van	  het	  evenement	  aanwezig	  te	  zijn.	  

Indien	  je	  na	  deze	  tijd	  niet	  aanwezig	  bent	  kun	  je	  mogelijk	  geen	  aanspraak	  meer	  
maken	  op	  deze	  plek.	  Het	  bedrag	  blijf	  je	  verschuldigd	  en	  wordt	  niet	  
teruggestort	  of	  verrekend	  met	  een	  volgende	  fair.	  	  	  

	  
Toiletten	  en	  keuken:	  
	  

• De	  loods	  beschikt	  over	  2	  toiletten	  (heren	  &	  dames).	  Je	  mag	  hier	  gratis	  gebruik	  
van	  maken.	  Deze	  toiletten	  zijn	  ook	  beschikbaar	  voor	  bezoekers.	  Wij	  vragen	  je	  
deze	  toiletten	  met	  respect	  voor	  de	  volgende	  bezoeker	  te	  behandelen.	  Je	  zit	  zelf	  
ook	  graag	  droog	  en	  schoon.	  Tref	  je	  het	  toilet	  vies	  aan	  of	  is	  het	  WC	  papier	  op	  meld	  
dit	  dan	  bij	  de	  organisatie.	  	  

• De	  keuken	  kan/mag	  gebruikt	  worden	  voor	  licht	  opwarmwerk.	  NIET	  als	  
gaarkeuken	  voor	  voedsel	  of	  als	  opslagplaats	  van	  trollies,	  potten	  en	  pannen.	  Je	  
dient	  van	  te	  voren	  aan	  te	  geven	  als	  je	  gebruikt	  wenst	  te	  maken	  van	  de	  keuken.	  

	  
	  
	  



Houd	  het	  verder	  netjes:	  
	  

• Laat	  je	  plek	  netjes	  achter,	  neem	  je	  eigen	  vuilniszakken	  mee	  en	  neem	  na	  afloop	  
ook	  je	  eigen	  afval	  weer	  mee.	  	  

	  
Sfeer	  en	  muziek:	  
	  

• Wij	  willen	  een	  levendige	  maar	  relaxte	  sfeer	  neerzetten.	  Eigen	  muziek	  meenemen	  
is	  verboden.	  De	  organisatie	  zorgt	  voor	  sfeervolle	  ‘soulfull’	  klanken	  van	  diverse	  
DJ’s.	  	  

	  
Wij	  hopen	  dat	  de	  Harbour	  Market	  dé	  ontmoetingsplek	  wordt	  voor	  food,	  fashion,	  art	  

&	  living	  in	  de	  regio	  Midden	  Nederland.	  
Get	  inspired!	  


