
Algemene voorwaarden Dorpsfeest Elst 2022 

1.  Algemene Voorwaarden  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Dorpsfeest Elst 2022 en vormen één 

geheel met de aanmelding, waarmee de Dorpsfeestdeelnemer zich aanmeldt voor 

deelname aan het Dorpsfeest.  

 

2. Organisatie  

Het Dorpsfeest wordt georganiseerd door Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst 

(DVDE), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30197232.   

 

3. Aanwijzingen  

Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen onmiddellijk te worden 

opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van het Dorpsfeest zonder 

restitutie van reeds betaalde inschrijfgelden. 

 

4. Dorpsfeestdeelnemer  

De Dorpsfeestdeelnemer mag op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken voor 

bezoekers of andere Dorpsfeestdeelnemers. In geval van overlast dient deze op eerste 

aanzegging van de organisatie te worden verholpen.   

De Dorpsfeestdeelnemer is zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid 

zoals: inschrijving Kamer van Koophandel, belastingplicht, brandweervoorschriften, Ware-

nwet (HACCP), namaakbestrijding, CRK, keuringen attracties, etc.   

Indien de Dorpsfeestdeelnemer tijdens het Dorpsfeest muziek ten gehore brengt of beeld-

materiaal vertoont, is de Dorpsfeestdeelnemer zelf verantwoordelijk voor contracten met 

BUMA/STEMRA.  

De aansprakelijkheid voor al het bovenstaande ligt volledig bij de Dorpsfeestdeelnemer. 

Restitutie van reeds betaalde gelden bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet 

mogelijk. 

 

5. Dorpsfeest 

De organisatie streeft naar een eigentijds en sfeervol Dorpsfeest met lokale Dorpsfeest-

deelnemers met een aantrekkelijk en lokaal aanbod van verenigingen en ondernemers. 

Het Dorpsfeest vindt plaats op zaterdag 27 augustus van 10.00-17.00 uur rondom Het 

Bestegoed in Elst. 

 

6. Kosten deelname 



Deelname aan het Dorpsfeest voor Verenigingen die in Elst gevestigd zijn dan wel in Elst 

trainen, is gratis. Voor Ondernemers bedragen de kosten voor de huur van een kraam 

€30,- inclusief BTW. Als de Ondernemer besluit tevens lid te worden van de DVDE dan is 

met overmaking van dit bedrag tevens de jaarcontributie van 2022 door de betreffende 

Ondernemer voldaan.  

 

7. Aanmelding 

Aanmelding dient altijd te worden gedaan via het sturen van een email naar 

organisatie@dvde-elst.nl. De aanmelding is pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging 

van de ontvangst van de aanmelding én in geval van huur kraam na ontvangst van de 

correcte betaling. Het verschuldigde bedrag dient voor 1 augustus 2022 op NL19 RABO 

0158 7871 61 ten name van Vereniging Dorpsbelang Elst onder vermelding van Dorps-

feest 2022 en uw firmanaam, te zijn bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet 

voor die datum op de bankrekening van DVDE is bijgeschreven, heeft DVDE het recht de 

kraam af te wijzen. U blijft echter het in rekening gebrachte bedrag verschuldigd aan 

DVDE.  

 

8. Annulering door Jaarfeestdeelnemer 

Indien de Dorpsfeestdeelnemer door overmacht niet in staat is aan het Dorpsfeest deel te 

nemen, dient dit zo spoedig mogelijk via het emailadres: organisatie@dvde-elst.nl gemeld 

te worden aan de organisatie.   

Telefonische annuleringen, app en/of sms-berichten worden niet verwerkt. De annulering 

is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging van de geannuleerde kraam heeft 

ontvangen. 

 

9. Annulering door Organisatie  

Indien de gemeentelijke vergunning om enige reden niet wordt verleend door de 

gemeente Rhenen, wordt het Dorpsfeest door de organisatie geannuleerd. De organisatie 

behoudt zich het recht voor het Dorpsfeest geen doorgang te laten vinden in geval van 

calamiteiten, extreme weersomstandigheden of andere (overmacht)-omstandigheden.  

Indien het Dorpsfeest geen doorgang kan of zal vinden, ontvangt de 

Dorpsfeestdeelnemer daarvan zo spoedig mogelijk bericht en heeft u geen recht op 

restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld. De organisatie kan hiervoor nimmer 

aansprakelijk worden gesteld. 
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10. Auto’s en/of aanhangwagens  

Het is niet mogelijk uw auto en/of aanhangwagen achter de kraam/plaats te parkeren. Het 

laden en lossen dient zo snel mogelijk plaats te vinden. Bij het laden en lossen mag niet 

onnodig hinder voor anderen of blokkering van de doorgang veroorzaakt worden. Alle 

voertuigen moeten voor 09.30 uur verwijderd zijn van het evenemententerrein.  

 

11. Opbouw en afbouw  

U ontvangt bij het aanmelden op de markt uw plaatsnummer. De organisatie is gerechtigd 

om de indeling te wijzigen, de toewijzing geeft geen enkel recht op een bepaalde plaats 

maar is slechts een indicatie van waar u uw plaats kunt vinden.  

U dient 27 augustus uiterlijk 09.00 uur aanwezig te zijn op uw plaats, indien u na deze tijd 

niet aanwezig bent op uw plaats, kunt u geen aanspraak meer maken op een kraam. Het 

bedrag blijft u verschuldigd en wordt niet teruggestort. 

U dient de kraam te bezetten totdat het Dorpsfeest afgelopen is. Eerdere afbouw doet 

afbreuk aan de totale uitstraling van het Dorpsfeest en is derhalve niet toegestaan.   

 

12. Kraam  

De Dorpsfeestdeelnemer is verplicht zich te houden aan de hem toegewezen kraam. Het 

onderling ruilen van de kraam is niet toegestaan.   

De (eigen) kraam, invulling, inrichting, reclame-uitingen of verkoopwaren mogen nimmer 

in- of doorgangen of routes voor hulpdiensten blokkeren.   

In geval er sprake is van een veroorzaakte blokkade of een (algehele) ontruiming door 

politie of brandweer dient deze op eerste aanzegging van politie, brandweer of organisatie 

te worden opgeheven respectievelijk (volledig) te worden ontruimd. De organisatie is 

verantwoordelijk voor het plaatsen van de kramen.  

  

U dient op de markt de producten te verkopen/diensten te etaleren welke u bij uw 

aanmelding heeft vermeld. Indien u andere producten/diensten wilt verkopen/etaleren, 

dient u dit van te voren met DVDE te overleggen. DVDE heeft het recht de verkoop van 

andere producten (die niet op uw reservering zijn vermeld of apart is aangegeven) niet toe 

te staan. Het is verboden om de kramen en/of de plaats aan derden te verhuren zonder 

toestemming van DVDE. 

Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen op het evenement zonder schriftelijke 

toestemming van de organisatie.  

 

 



13. Electra- en/of watervoorziening  

De Dorpsfeestdeelnemer dient, indien gewenst, uiterlijk 25 augustus een 

elektravoorziening aan te vragen bij de organisatie. De organisatie zal dan zorgen voor 

een elektravoorziening bij de kraam.  

 

14. Afval  

De Dorpsfeestdeelnemer is verplicht bedrijfsafval, ontstaan door eigen gebruik of dat van 

zijn klanten, mee te nemen en niet achter te laten of in de publieke afvalbakken te 

deponeren. Indien de organisatie na vertrek van de Dorpsfeestdeelnemer toch bedrijfs-

afval aantreft dan worden alsnog de opruimkosten in rekening gebracht. 

 

15. Aansprakelijkheid  

Deelname aan het Dorpsfeest geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. DVDE is 

niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, letsel, schade in welke vorm dan ook. Ook schade 

en letsel toegebracht door wind (omvallende kramen), regen, onweer komen voor risico 

van de deelnemer zelf. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is 

gedekt onder de door DVDE gesloten aansprakelijkheidsverzekering. 
 

16. Klachten  

Klachten dienen schriftelijk bij de organisatie gemeld te worden.   
   

 

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.   

 

Elst (Utr), juli 2022 


