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In de navolgende voorwaarden zal het Kwaku Summer 
Festival worden aangeduid met de naam ‘festival’. 
Onder ‘directie’ wordt verstaan de directie van de Kwaku 
Summer Festival B.V. Met de naam ‘Standhouder’ wordt 
aangeduid een natuurlijk dan wel rechtspersoon of firma, 
die van een directie standruimte heeft gehuurd teneinde 
gedurende de openingsuren van het festival 
propagandistische, voorlichtende en/of commerciële 
activiteiten te ontplooien.  

 

1. Aanvraag en toewijzing of weigering van standruimte 
a. U wordt verzocht uw aanvraag tot deelname aan de hand 
van een plattegrond op een daarvoor door de directie 
toegezonden aanvraagformulier, onder vermelding van in te 
zenden artikelen en/of producten – beide met merknamen – bij 
de directie in te dienen. Aanvulling in de opgave van artikelen 
en/of producten kan in overleg met de directie van het festival 
geschieden.  
b. De directie behoudt zich het recht voor een aanvraag tot 
deelname zonder opgave van redenen te weigeren.  
c. Door het inzenden van het ingevulde aanvraagformulier  
verklaart de aanvrager zich akkoord met de onderhavige en 
eventuele speciale voorwaarden en de reglementen.  
d. Toewijzing van de aangevraagde ruimte wordt – evenals 
een eventuele weigering – zo spoedig mogelijk na ontvangst 
van het aanvraagformulier schriftelijk aan de aanvrager 
medegedeeld. Na ontvangst van de toewijzing en betaling van 
tenminste 10% van het totaal te betalen bedrag, is deze voor 
beide partijen van kracht, behoudens het bepaalde onder 1. g.   
e. Zonder schriftelijke toestemming van de directie mag een 
standhouder de hem toegewezen standruimte voor geen ander 
doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft gehuurd. 
Onderverhuur van ruimte – al dan niet tegen betaling – is 
zonder schriftelijke  toestemming van de directie verboden.  
f. Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het 
onderling ruilen van standruimte aan de standhouder 
verboden. 
g. De directie is bevoegd tot uiterlijk een maand voor de 
openingsdag van het festival op de toegewezen standruimte 
terug te keren, indien overmacht haar daartoe dwingt, 
daaronder begrepen belangrijke redenen van indeling of 
herindeling. Kan omtrent de nieuw toe te wijzen standruimte 
geen overeenstemming worden bereikt, zo wordt de exposant 
op hetzelfde moment automatisch van zijn verplichtingen 
ontheven. De reeds betaalde huursom, eventuele 
waarborgsom e.d. zullen door de directie zonder enige aftrek – 
van welke aard ook – worden gerestitueerd, eventueel 
vermeerderd met de door de exposant reeds voor zijn 
deelneming gemaakte kosten, die deze uiterlijk een week na 
voornoemde ontheffing aan de directie dient te hebben 
opgegeven. Een eventueel geschil hierover zal door de in 
artikel 16 genoemde commissie worden beslecht.  
 
2. Betaling standruimtehuur  
a. Standhouders die voor betaling met kortingsmogelijkheden 
hebben gekozen, dienen de verschuldigde standhuur te 
voldoen conform de daaraan verbonden betalingscondities. 
Indien voor een van de overige betalingsmogelijkheden is 
gekozen, dient ook hierbij de verschuldigde standhuur te 
worden voldaan conform de gestelde betalingscondities. Pas 
nadat 10% van de totale huursom inclusief de borg door de 
standhouder is voldaan, kan hij de door hem aangevraagde 
standruimte als voor hem gereserveerd beschouwen. 
b.  Indien de betalingstermijnen worden overschreden, dan 
komen alle door de directie tot inning van openstaande 
rekeningen te maken  buitengerechtelijke kosten, gene 
uitgezonderd, voor rekening van de nalatige standhouder. 

De betreffende exposant zal voorts zijn gehouden de directie 
een vertragingsrente te betalen van 1% per maand, te 
vergoeden over het openstaande bedrag of het onbetaalde 
gedeelte ervan, vanaf de vervaldag tot die der algehele 
vergoeding.  
c. Verder kan bij niet tijdig nakomen van de betalingsplicht 
door de directie over de gehuurde ruimte worden beschikt, 
vervalt tevens het recht van de standhouder op de gehuurde 
standruimte en terugbetaling van zijn reeds gestorte gelden. 
Bovendien kan, al naar gelang de omstandigheden, de 
nalatige standhouder aansprakelijk worden gesteld voor de 
gehele standhuur.  
d. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de standhouder 
worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De directie kan een 
verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder 
voorwaarde dat de betrokken deelnemer een 
annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt ten 
minste:  
• 50% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving na 
ontvangst van de bevestiging tot inschrijving;  
• 75% van de standhuur: bij annulering minder dan 1 maand 
vóór de eerste opbouwdag van het festival;  
• 100% van de standhuur: bij annulering minder dan 1 week 
vóór de eerste opbouwdag van het festival, vermeerderd met 
de verschuldigde btw. Een verzoek tot annulering kan alleen 
schriftelijk en aangetekend geschieden.  
e. Indien bij opbouw van de stand de standhouder de hem 
toegewezen ruimte overschrijdt, zal hij – indien de directie in 
de overschrijding berust – deze extra ruimte op eerste 
vordering van de directie tegen de geldende vierkante 
meterprijs moeten bijbetalen.  
f. Indien de standhouder aan de onder 2 a t/m 2 d gestelde 
voorwaarden niet voldoet, verliest hij het recht op de door hem 
gehuurde ruimte. Hij blijft echter ten volle aansprakelijk voor de 
kosten, die na de toewijzing door de directie voor hem 
gemaakt zijn. Bovendien behoudt de directie het recht op 
vordering van de volle huursom.  
 
3. Exclusiviteit 
Exclusiviteit wordt niet verleend, tenzij in speciale gevallen, die 
door de directie jaarlijks opnieuw zullen worden beoordeeld. 
Een standhouder zal er zich nooit op kunnen beroepen, dat hij 
stilzwijgend van mening was – op grond van enig 
verondersteld gebruik of door de aard van zijn uitstalling, 
artikel, product, werkwijze of wat dan ook – met uitsluiting van 
anderen alleen gerechtigd te zijn. 
  
4. Mondelinge afspraken 
Mondelinge afspraken zijn noch voor de standhouder, noch 
voor de directie bindend, indien ze niet schriftelijk door beide 
partijen bevestigd zijn. 
 
5. Niet doorgaan van het festival en / of festival dag 
a. Ingeval het festival of een festival dag geen voortgang vindt, 
heeft de exposant geen recht op schadeloosstelling. Reeds 
betaalde standhuur zal binnen een maand na bekendmaking 
door de directie worden gerestitueerd.  



b. Ingeval als gevolg van of in verband met brand, storm, 
overstroming, besmettelijke ziekte, oproer, staking, uitsluiting, 
oorlog, nationale rouw of welke andere buitengewone 
omstandigheden ook, het festival geheel of ten dele, voor de 
gehele duur of voor korter niet of niet tijdig zou kunnen worden  
gehouden, zal aan de hand van een rapport door de in artikel 
16 genoemde commissie worden bepaald, welk gedeelte van 
de betaalde huur-en eventuele borgsom door de directie aan 
de standhouders moet worden gerestitueerd.  
 
6. Gebruik van de gehuurde locatie 
a. Boven dan wel aan of in de stand moet duidelijk de naam 
van de standhouder worden vermeld. In het eerste geval is 
toestemming van de directie vereist, indien de luchtruimte voor 
naamsvermelding in één of andere reclamevorm zou worden 
gebruikt. Het door de directie verzorgde locatienummer dient 
te allen tijde zichtbaar te zijn.  
b. Het is de standhouder alleen toegestaan gedurende het 
festival artikelen of producten aan zijn stand te onttrekken dan 
wel toe te voegen, indien de directie daarmede akkoord gaat.  
c. De standhouder is verplicht rekening te houden met 
voorschriften, die door de overheid, brandweer en andere 
overheidsinstanties worden gegeven. De directie zal er zorg 
voor dragen, dat deze bij toezending van de uitnodiging tot 
deelname voor zover mogelijk gelijktijdig bekend worden 
gemaakt. Bij overtreding zie 12. b.  
d. Stands waar etenswaren worden bereid zijn wettelijk 
verplicht om in de buurt van ieder bak- en kookapparaat, 
alsmede iedere barbecue over een 6 kg schuimblusser te 
beschikken. Tevens zijn de standhouders die gebruik maken 
van een barbecue verplicht de houtskoolrestanten in de door 
de directie beschikbaar gestelde metalen vuilcontainers te 
verzamelen. 
e. De door de directie aangegeven publiekspaden moeten tot 
een meter extra aan weerszijde geheel vrij worden gehouden. 
Uitgangen, doorgangen en nooduitgangen moeten over de 
volle breedte vrij van belemmering zijn. 
Bij overtreding: zie 12. b. 
f. De standhouder of voor hem werkende derden mogen geen 
tentzeilen, vloeren of enig andere onderdelen van de 
festivalruimte beplakken of beschadigen. Eventuele 
herstelkosten komen voor rekening van de exposant.  
g. Geen artikelen, voorwerpen, of anderszins mogen worden  
verhandeld dan wel geëxposeerd, die strijdig zijn met de 
openbare orde, veiligheid en goede zeden.  
h. De exposant is verplicht zijn stand tijdens het festival in 
goede staat en schoon te houden. Bij overtreding: zie 12. b. 
i. Ieder in de stand, die zich misdraagt, kan door of namens de 
directie van het terrein worden verwijderd en de verdere 
toegang worden ontzegd.  
j. Voor ontruimen en demonteren van de stand geeft de 
directie bindende voorschriften voor aanvang van het laatste 
festivalweekend.  
k. Voor verkoop aan de bezoekers is de stand geopend op de 
zaterdagen van 13.00-23.00 uur, op de zondagen van 12.00-
22.00 uur. Bak- en keukentijden zijn op de zaterdagen van 
13.00-22.30 uur en op de zondagen van 12.00-21.30 uur. Bij 
overtreding van verkoop- en/ of bak- en keukentijden zie 12. b. 
  
7. Elektriciteit, water 
a. De directie draagt zorg voor levering van de 
stroomvoorziening behorend bij de desbetreffende categorie 
van standhuur en gewenste aansluitingen welke schriftelijk bij 
aanmelding door de standhouder is opgegeven. 
 Indien de stroomvoorziening niet voldoende blijkt te zijn levert 
de directie extra stroomfaciliteiten aan per 16 ampère per 
weekend ad € 150,- excl. btw. De standhouder is verplicht voor 
deze extra faciliteit te betalen mits hij het gebruik ter plekke 
aanpast. 
 
b. Ieder cluster van standhouders waar etenswaren verkocht 
worden krijgt de beschikking over een centrale wasplaats met 

warm en koud water. Naast de centrale faciliteiten is iedere 
standhouder die etenswaar verkoopt verplicht over een 
jerrycan met water en zeep te beschikken om de handen te 
kunnen reinigen. 
c. De directie neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
gebreken in de toevoer van elektriciteit en water. Voor zover zij 
voor de aanleg van leidingen moet zorgen garandeert zij, dat 
vakbekwame installateurs de werkzaamheden zullen 
uitvoeren.  
 
8. Publiciteit 
a. Het is verboden reclamemiddelen ergens anders uit te 
reiken dan in de eigen stand. Bij overtreding: zie 12. b. 
b. Het is verboden klanten te werven buiten uw stand. Bij 
overtreding: zie 12. b. 
c. Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan 
reclamemiddelen van een ander bedrijf – uitgezonderd indien 
de standhouder het vertegenwoordigt – in zijn stand uit te 
reiken en tentoon te stellen. Bij overtreding: zie 12. b. 
e. Zonder toestemming van de directie mogen geen 
reclamemiddelen buiten de eigen stand en / of kavel worden 
bevestigd of geplaatst. Bij overtreding: zie 12. b. 
f. Indien reclame aan de buitenzijde van de stand het aanzien 
van het totale festival schaadt, zal op verzoek van de directie 
de reclame verwijderd of veranderd moeten worden. Bij 
overtreding: zie 12. b. 

9. Muziek 
a. Het gebruik van een geluidsinstallatie, lawaai 
veroorzakende apparaten en / of machines in de stand is niet 
toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van de 
directie en standhouders van categorie 9, 10 en 11. Bij 
overtreding: zie 12. b. 
b. Categorie 9 mag alleen mechanische muziek produceren, 
dus geen live muziek, tot 85 dB (A) en 93 dB (C) gemeten 3 
meter uit de basistent van 10 x 10 mtr. 
Bij overtreding: zie 12. b. 
c. Categorie 10 mag mechanische en live muziek produceren 
tot 93 dB (A) en 108 dB (C) gemeten 5 meter uit de basistent 
van 10 x 15 mtr. Bij overtreding: zie 12. b. 
d. Categorie 11 in schriftelijk overleg met directie, mits voldaan 
wordt aan de eisen in de evenementenvergunning. 
e. Muziek is toegestaan op zaterdagen van 13.00-22.00 uur en 
op zondagen van 12.00-21.00 uur. 
 
10. Verkopen van drink- en eetwaren 
a. Het verkopen van verversingen, eet-en drinkwaren, van 
welke aard ook door de standhouder toegestaan in een 
consumptiestand uit categorie 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 en 11. 
Vooraf dient een opgave te worden ingediend bij de directie 
van de te verkopen eet-en/of drinkwaren. Deze zullen in het 
huurcontract worden vermeld en zonder toestemming van de 
directie mogen in deze opgave geen veranderingen en / of 
aanvullingen worden aangebracht. De directie kan onmiddellijk 
verdere verkoop van het niet opgegeven product verbieden. 
Zie verder 12. b. 
c. Verkoop van sterk-alcoholische en/of gedestilleerde dranken 
als jenever, whisky, gin e.d. is niet toegestaan. Verkoop van 
zwak-alcoholische dranken als bier, wijn, sherry, vermouth e.d. 
is alleen toegestaan, mits de standhouder een alcohollicentie 
bij de directie heeft aangevraagd, tijdig en juist een kopie 
paspoort, n.a.w. gegevens van leidinggevenden, bijbehorende 
kopie Sociale Hygiëne Verklaring heeft aangeleverd en de 
aanvraag door Stadsdeel Zuid Oost is vergund. 
d. Al het bier van de merken Parbo, Heineken en Star Beer 
dient te worden ingekocht bij het Centrale Magazijn of een van 
de Parbo bars op het festivalterrein. Bier van bovengenoemde 
merken mag dus niet door de standhouder van buiten het 
festivalterrein worden ingevoerd. De directie is gerechtigd bij 
binnenkomst bagage-, kofferbak- en laadruimtecontrole uit te 
voeren. Bij overtreding: zie 12. b. 
 



e. Het is de standhouder niet toegestaan zonder overleg met 
de directie en bijbetaling van vierkante meterprijs terras, 
aanbouw e.d. te plaatsen buiten de bij de stand behorende 
kavelgrens. Bij overtreding: zie 12. b. 
f. In de gedeelten van de stand waar voedseluitgifte of 
bereiding van voedsel plaats vindt, dient de ondergrond 
eenvoudig te reinigen te zijn (plastic zeil) en mag dus geen 
gebruik gemaakt worden van alleen hardboard, natuurlijke 
bodem of iets dergelijks.  
g. Van de te verkopen consumpties dient een goed leesbare 
voor het publiek duidelijk zichtbare lijst te worden opgehangen 
met alle verkoopprijzen inclusief 6% BTW en eventuele 
servicetoeslag.  
h. Teneinde een zo efficiënt mogelijke afvoer van afval en vuil 
te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk, dat elke 
standhouder gebruik maakt van de door de directie verzorgde 
vuilcontainers en deze tijdig ter lediging aanbiedt aan de 
reinigingsmedewerkers. Tevens dient de standhouder aan het 
eind van iedere festival dag vuilcontainers en eventueel losse 
zaken e.d. duidelijk zichtbaar voor de reinigingsmedewerkers 
te verzamelen. 
i. Iedere standhouder die drink- en/ of etenswaren verkoopt 
dient te voldoen aan de voorschriften van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, brandweer en andere geldende 
overheidsinstanties. Medewerkers van vermelde organisaties 
alsmede toezichthouders van de directie dienen te allen tijde 
toegang tot en medewerking te verkrijgen bij het uitvoeren van 
controles. Aanwijzingen van hierboven vermelde handhavende 
instanties en personen dienen te worden opgevolgd. Agressie 
tegen betreffende organisaties wordt niet getolereerd. Bij 
overtreding: 
zie 12. b. 
 
11. Verbodsbepalingen 
a. Het is verboden tekeningen, reproducties, foto’s en films van 
de opbouw en van de gerede stand te maken anders dan van 
de eigen stand.  
b. De bezoekers mogen niet worden gehinderd.  
c. De stand dient voor mindervaliden en rolstoelen toegankelijk 
te zijn. 
d. Licht ontvlambare en ontplofbare stoffen mogen niet in de 
stand aanwezig zijn, evenmin als bijtende, kwalijk riekende en 
prikkelende.  
e. Polyethyleen tenten, overkappingen e.d. zijn verboden en 
zullen op last van de directie worden verwijderd. 
f. Het rijden met voertuigen over de houtenvlonders is 
verboden. 
g. Het is verboden barbecue en andere bronnen van open 
vuur in de stand te plaatsen. 
i. Bij overtreding van artikel 11: zie 12. b.   
 
12. Orde, bewaking en naleving van de voorschriften  
a. De directie draagt zorg voor de orde, alsmede voor 
bewaking van de ruimte, waarin het festival wordt gehouden, in 
het bijzonder gedurende de uren, dat het festival gesloten is. In 
dit verband dienen de directie en haar personeel vrije toegang 
tot de stand te hebben.  
b. De directie is ervoor verantwoordelijk dat de standhouder 
rekening houdt met alle voorschriften, ook die door de 
overheid, brandweer en andere overheidsinstanties worden 
gegeven. De directie is bevoegd bij overtreding van de 
voorschriften de standhouder de volgende sancties op te 
leggen: 
• bij 1e overtreding een officiële waarschuwing 
• bij 2e overtreding inhouding van de volledige borg 
• bij 3e overtreding één festival dag sluiting van de stand 
• bij 4e overtreding verwijdering van het terrein voor de rest 

van de festivalperiode. 
De directie behoud in bovenstaande gevallen het recht op de 
volledige huursom.  
 
 
 

13. Toegangs- en parkeerbewijzen.  
a. Elke standhouder heeft recht op kosteloze 
beschikbaarstelling van toegangsbewijzen. Aantallen 
toegangsbewijzen zijn afhankelijk van de categorie waarbinnen 
de gehuurde stand valt. Buiten dit kwantum zijn er bij de 
leveranciers entree nog meer toegangsbewijzen (maximaal 
hetzelfde aantal als er gratis zijn verstrekt) tegen betaling 
verkrijgbaar, echter uitsluitend ten behoeve van standhouders 
en personeel, dat in de stand werkzaam is. Voor eventueel 
misbruik van de toegangsbewijzen is de standhouder 
verantwoordelijk. Deze zullen dan worden ingetrokken en 
desgewenst tegen betaling worden vervangen door nieuwe. 
b. Alle standhouders krijgen minstens één niet overdraagbare 
parkeervergunning voor een auto voor het nabijgelegen 
parkeerterrein. De directie kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor niet beschikbare parkeerplekken. 
c. Bij de inschrijving kan een standhouder maximaal één 
parkeerbewijs voor een koel-, verkoopwagen aanvragen voor 
op het festivalterrein, op het eigen gehuurde kavel. De directie 
bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd en kan een 
aanvraag zonder opgaaf van reden weigeren. 
d. Iedere standhouder krijgt minstens één niet overdraagbare 
laad- en losvergunning waarmee tijdens de volgende op- en 
afbouwtijden toegang tot het festivalterrein kan worden 
verkregen: 

• vrijdag van 10.00-20.00 uur 
• zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 23.30-01.00 uur 
• zondag van 09.00-11.00 uur en van 22.30-00.00 uur 
• maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur 

Bij overtreding: zie 12. b. 
 
14. Schade en aansprakelijkheid 
a. Alle inzendingen van standhouders staan op het festival 
voor hun eigen rekening en risico. De directie aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan 
standmateriaal of goederen van standhouders dan wel voor 
ongevallen aan hen of hun personeel overkomen, tenzij 
ingeval van opzet of schuld aan de zijde van haar personeel of 
de voor haar werkzame personen.  
b. De standhouder is aansprakelijk voor schade van welke 
aard ook, die door zijn toedoen of die van zijn personeel dan 
wel van personen, die in zijn opdracht werkzaam zijn, aan de 
ruimte, waarin het festival wordt gehouden – inclusief leidingen 
enz. – wordt veroorzaakt. Hij is verplicht de directie te vrijwaren 
voor alle aanspraken, die derden in verband met het 
vorengenoemde zouden kunnen doen gelden.  
c. Van eventuele schade en/of ongevallen dient onmiddellijk 
melding te worden gedaan aan de directie.  
 
15. Bijzondere rechten van de standhouder  
a. Indien de directie van het festival op enigerlei wijze haar  
verplichtingen niet is nagekomen, die zij in haar voorwaarden 
en reglementen op zich heeft genomen, kan de standhouder 
na afloop een vergoeding van haar eisen. In dit geval zal de 
procedure van artikel 16 worden gevolgd.  
 
16. Geschillen 
a. Alle geschillen, waartoe de uitvoering of uitlegging van de 
onderhavige en eventuele speciale voorwaarden aanleiding 
mocht geven, zullen worden beslist door een commissie van 
drie scheidslieden, die in hoogste ressort een uitspraak zullen 
doen – en wel uiterlijk drie maanden nadat het geschil 
aanhangig is gemaakt – die bindend voor beide partijen is.  
b. De in het voorgaande lid bedoelde drie scheidslieden zullen 
door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Amsterdam worden benoemd. Hij zal uit hun 
midden een voorzitter aanwijzen.  
c. De kosten van het geding, verhoogd met een vergoeding 
voor de commissieleden, komen voor rekening van de 
verliezende partij en zullen niet later dan vier weken na de 
uitspraak worden voldaan.  


