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Beste deelnemer(s),
Op 26 en 27 september 2020 vindt het culturele weekend De Verbeelding plaats in Pijnacker‐
Nootdorp. Na het succes van de afgelopen jaren, willen wij er dit jaar een nog mooier evenement van
maken. Daar hoort natuurlijk een kunstmarkt, creaplein en promoplein op het Raadhuisplein bij. Het
plein is voor veel mensen het start‐ en eindpunt van de kunstroute en trekt daarmee veel publiek en
gezelligheid.
In deze brochure vertellen wij graag wat wij jou als deelnemer kunnen bieden.
Heb je toch nog vragen? Dan horen wij dat graag via creamarkt@deverbeelding.nu
Namens Stichting de Verbeelding,
Hartelijke groet,

Dennis Groen
Coördinator Raadhuispleinactiviteiten
creamarkt@deverbeelding.nu
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KUNSTMARKT, CREAPLEIN, PROMOPLEIN
Het Verbeeldingsweekend vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 september 2020 in de gemeente
Pijnacker‐Nootdorp. Op zaterdag 26 september is het Raadhuisplein in Pijnacker een en al
gezelligheid met zo’n 40 kramen. Het plein wordt ingericht aan de hand van 3 thema’s: de
kunstmarkt, het creaplein en het promoplein. Bij je inschrijving meld je binnen welk thema jouw
activiteit, dienst of product past.
KUNSTMARKT
De kunstmarkt zal bestaan uit ‘straatjes’ waar mensen door kunnen struinen op zoek naar mooie
aankopen of leuke workshops
De jaarlijkse inventarisatie laat zien dat actieve kunstenaars veel waardering oogsten én meer
verkopen. Een demonstratie werkt! We willen jou uitdagen om in je kraam iets te laten zien van je
werkproces. Hoe klein of hoe groot je dat aanpakt is aan jou. Een workshop geven is natuurlijk ook
een optie. Hoe leuk is het niet als je niet alleen een winkeltje hebt in je kraam, maar een echt ‘Atelier
voor één dag’. Bedenk vooral zelf wat jij op 26 september kunt laten zien.
Dit jaar is geen poppodium op het Raadhuisplein. Maar de gezelligheid en creativiteit van De
Verbeelding speelt zich wel in de nabije omgeving af. Er zullen verrassende straatartiesten op het
plein te zien zijn, en daarnaast zijn er activiteiten voor kinderen. En iedereen weet: als de kinderen
lekker bezig zijn, kunnen de ouders rustig rondkijken.
CREAPLEIN
Wil je de kneepjes van je ‘vak’ leren aan de bezoekers? Geef dan een leuke workshop! In principe
gaan we ervan uit dat de workshops gratis aangeboden worden. Denk bij een workshop ook eens aan
een kinderworkshop!
PROMOPLEIN
Nieuw dit jaar is het promoplein. Als culturele organisatie of vereniging kun je hier je organisatie
promoten. Verzin een leuke actie om nieuwe leden te werven of een concert en/‐of uitvoering
promoten. Geef bijvoorbeeld korte presentatie; wees maar creatief!

AFMETINGEN UNIFORME BEURSSTAND (100 CM X 400CM X 180 CM)
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PROMOTIE
Samen kunnen we van De Verbeelding 2020 weer een succes maken. De organisatie zorgt uiteraard
voor de nodige communicatie. Maar wij geloven in het succes van samenwerking. Daarom doen we
ook een beroep op jou.
Promo‐pakket
Wij hopen dat jij (en je collega’s) ook de nodige aandacht willen besteden aan jullie deelname aan
De Verbeelding. Uiteraard zorgen wij voor voldoende promotiemateriaal dat je kunt gebruiken voor
jouw privé en zakelijk netwerk. Zo zijn er diverse posters en flyers beschikbaar.
Online promotie
Jullie deelname wordt via de verschillende social mediakanalen van De Verbeelding gepromoot. Je
kunt dit aangeven bij de inschrijving en daarvoor een tekst en foto aanleveren.
Flyeren op de pleinen
Tijdens de beursdeelname kun jij jouw organisatie nog meer zichtbaar maken. Denk eens aan flyeren
op het plein.

Pagina 6 van 15

KRAMEN EN FACILITEITEN
Wat wordt jouw standplaats op één van de 3 pleinen? En hoe regel je dat allemaal? In dit hoofdstuk
lees je meer over alle praktische zaken die te maken hebben met jouw deelname aan De
Verbeelding.
Elke deelnemer krijgt een marktkraam op het plein toegewezen. Bij het toewijzen van de kramen
houden wij rekening met onder andere de producten en diensten, concullega ‘s, indeling binnen de
3 hoofdthema’s en het al dan niet aanbieden van workshops en activiteiten. We houden zoveel
mogelijk rekening met de standhouder, maar het uitgangspunt is een optimale beleving voor de
bezoeker.

1

Wees zelfvoorzienend
De aankleding van de stand is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Zorg zelf
voor materialen en gereedschappen regel zelf je opbouw (als je geen elektra
reserveert is dit ook bij de op‐ en afbouw niet beschikbaar)

2

Achterwand voor extra zichtbaarheid
Het is mogelijk om een banner of zeildoek achter de stand te plaatsen (let wel op de
maximale zichthoogte van 1.80 m.). Ook hier geldt dat je zelfvoorzienend moet zijn.
Bij de marktkraam is een wit zeildoek als achtergrond beschikbaar.

3

4

5

Verplichte kraambemanning
Kraambemanning is verplicht tijdens de complete openingstijden van De Verbeelding
(tussen 11.00 – 16.30).

Meerdere kramen
Het is mogelijk meerdere kramen naast elkaar te huren. Dit kan door middel van een
aanvraag per mail aan de organisatie. (bijv. huur van twee kramen is 2 maal het dan
geldige huurtarief).

Voorzieningen verzorgd door de organisatie
De Verbeelding zorgt voor EHBO, entertainment, eventmanagement en techniek.
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Huurtarieven
Onderstaande huurtarieven betreffen de huur van één kraam

Early bird
€ 35,‐

Normaal
€ 40,‐

Late bird
€ 50,‐

Geldig t/m 20 mei 2020

Geldig t/m 19 juli 2020

Geldig t/m 1 september 2020

1. Kraamhuur geldt voor 1 dag, namelijk zaterdag 26 september van 11.00 – 16.30 uur .
2. Bij annulering vindt geen retournering plaats van de betaling. Het is wel mogelijk een reeds betaalde kraam
‘over te dragen’ aan een andere deelnemer, mits deze voldoet aan het gedachtegoed en de kwaliteitscriteria
van De Verbeelding. Neem in dit geval per e‐mail contact op met onze organisatie.

Verzekering
Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Je kunt
eventueel een transport‐ en verblijfsverzekering t.b.v. jouw eigendommen af sluiten.
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Huuropties
Bij de huur van de kraam is de op‐ en afbouw van de kraam inbegrepen. Daarnaast kunnen we je nog
meer bieden:

1

Huur klapstoel
Op de eventlocatie kun je een klapstoel huren voor € 5,00 per stuk. Betaling geschiedt
vooraf per factuur. De klapstoel(en) reserveer je via het deelnameformulier van De
Verbeelding. De huur van een stoel is niet verplicht, je mag ook eigen stoelen
meenemen.

2

Huur stekkerdoos en elektra
Standaard heb je geen stroom in je kraam. Als je hier wel behoefte aan hebt, kun je
voor € 10,00 een stekkerdoos (incl. stroomaansluiting en ‐gebruik) huren. Geef dit aan
op het online deelnameformulier. De kosten hiervoor worden tegelijk met de stand
huur in rekening gebracht. LET OP! In verband met veiligheid mogen er geen eigen
stekkerdozen worden gebruikt.

3

Krachtstroom
Als je krachtstroom (380 volt / 32 ampère) voor bijv. een foodtruck nodig hebt, dan
kun je dit huren voor € 15,00 Geef dit aan op het deelnameformulier. De kosten
hiervoor worden tegelijk met de kraamhuur in rekening gebracht.
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Op‐ en afbouw

Opbouw
Vanaf 9.00 uur

Kunstmarkt
/Creaplein/Promoplein

Afbouw
16.30 uur‐18.00 uur

11.00 uur – 16.30 uur

1

Laden en lossen
Vanaf 9.00 kun je op het Raadhuisplein terecht om je kraam in te richten. Het plein is
maar vanaf 1 zijde te bereiken. Vertrouw daarom niet op je navigatie, maar op de
routebeschrijving die op een later tijdstip naar u word verstuurd. Op het plein
aangekomen, krijg je je kraam aangewezen door 1 van de coördinatoren van De
Verbeelding. We vragen je om je auto uit te laden bij de kraam en dan meteen de
auto te elders parkeren. Alleen op die manier is het voor iedereen mogelijk om met
de auto bij de kraam te komen. Tussen 11.00 en 16.30 uur zijn auto’s op het plein niet
toegestaan.

2

Parkeren
Onder het Raadhuisplein kun je parkeren in de parkeergarage. De eerste twee uur is
het gratis, daarna betaal je € 1,50 per uur. De ingang bevindt zich aan de Oostlaan.

3

Opruimen
Na afloop van de Verbeelding zorg je ervoor dat jouw kraam leeg en veegschoon is.
Rol de achterwand weer netjes op. Neem de aankleding en het presentatiemateriaal
mee naar huis of deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Brandweer‐ en gebruiksvoorschriften
(Open) vuur
(Open) vuur is in en op het terrein van het Raadhuisplein ten strengste verboden op last van de
brandweer. Voor de horeca zijn uitzonderingen mogelijk indien schriftelijk aangevraagd en bevestigd.
Indien toestemming is verleent ben je zelf verantwoordelijk voor de verzorging van blusmaterialen.
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AANMELDEN
Wil je deelnemen voor één van de pleinen op zaterdag 26 september 2020? Meld je dan aan via ons
deelnameformulier op de website.

1
2

3

4

Info en voorwaarden
Lees het document ‘info en voorwaarden’ goed door. Hierin vind je alle informatie
voor je deelname en de geldende voorwaarden. Bij deelname ga je hiermee akkoord.

Deelname formulier insturen
Klik hier om het online deelnameformulier in te vullen en ga akkoord met de
voorwaarden. Voeg bij dit formulier maximaal 3 afbeeldingen van je product.

Betaling
Na ontvangst van jouw deelnameformulier ontvang je van ons een factuur. Maak het
bedrag binnen 14 dagen naar ons over (de gegevens vind je op de factuur). Na
betaling is je deelname verzekerd.

Online promotie
Zodra wij de betaling binnen plaatsen wij de gegevens van jouw organisatie, product
en/of dienst op onze facebookpagina onder DEELNEMERS en worden eventuele
promotiepakketten naar je verzonden.
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VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS
1. Stichting De Verbeelding, gevestigd te Pijnacker, ingeschreven onder KvK nr. 41145381), hierna te
noemen De Verbeelding, brengt de doelgroepen kunst & cultuur aanbieders en bezoekers samen. De
Verbeelding organiseert hiervoor in het laatste weekeinde van de maand september een culturele
manifestatie in de gemeenten Pijnacker‐Noordorp. Onderdeel hiervan is het Verbeeldingsplein. De
Verbeelding heeft de ANBI‐status.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tussen de Verbeelding
en een deelnemer aan één of meer onderdelen van het Verbeeldingsplein. Van deze voorwaarden
kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
3. Definities:
a. De Verbeelding
De stichting als bedoeld in artikel 1 van deze voorwaarden.
b. Deelnemer
De natuurlijke – of rechtspersoon die heeft aangegeven aan het Verbeeldingsplein deel te
willen nemen en waarvan de deelname door de Verbeelding is geaccepteerd.
c. Verbeeldingsplein
Raadhuisplein te Pijnacker tijdens de in artikel 1 bedoelde culturele manifestatie, bestaande
uit de onderdelen kunstmarkt, creaplein en promoplein. Het Verbeeldingsplein is openbaar
toegankelijk. Overeenkomst:
de overeenkomst van deelneming aan één van de pleinen, die voor een deelnemer direct tot
stand komt, inclusief de geaccordeerde voorwaarden, zodra de Verbeelding het
Deelnameformulier van een deelnemer heeft ontvangen.
d. Deelnameformulier
Het via de website of per e‐mail ingediende formulier waarin de deelnemer onder
mededeling van de daarvoor door de Verbeelding gevraagde gegevens aangeeft aan een van
de onderdelen van het Verbeeldingsplein deel te willen nemen.
e. Marktkraam
De plaats met de kraam die een deelnemer krijgt toegewezen (na ontvangst van het
factuurbedrag) op het Verbeeldingsplein.
f. Tijden
De openingstijden van het Verbeeldingsplein voor bezoekers, zaterdag 26 september 2020
van 11.00 uur tot 16.30 uur.
g. Bezoekers
Personen, doorgaans liefhebbers van kunst en cultuur, die doelbewust, of als toevallige
passant komen kijken wat de deelnemers hen te bieden hebben. Bezoekers worden via
algemene kennisgevingen in de media en via de website van de Verbeelding geattendeerd op
het Verbeeldingsweekeinde en het Verbeeldingsplein.
h. Voorwaarden: deze voorwaarden en eventuele nadere afspraken, die zijn opgesteld voor
een goede samenwerking tussen de deelnemer en de Verbeelding.
4. Totstandkoming overeenkomst:
a. Aanbiedingen en offertes van de Verbeelding zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.
b. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een deelnemer, via een Deelnameformulier,
heeft aangegeven aan het Verbeeldingsplein deel te willen nemen, daarbij eventueel
aanvullende producten of diensten heeft besteld en de Verbeelding de deelname en
eventuele aanvullende bestellingen schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
c. Tussen de Verbeelding en de deelnemer geldt de inhoud van het bevestigde deelname
formulier als juist.
Pagina 12 van 15

d. Een deelnemer aanvaardt met zijn indiening van het deelnameformulier deze voorwaarden.
5. Tarieven/prijzen Verbeeldingsplein:
a. Levering van diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de
overeenkomst door de Verbeelding gehanteerde prijzen en tarieven (early bird, normaal, late
bird).
b. De organisatie behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde
prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze door de organisatie worden
ingevoerd.
6. Plaats garantie:
a. Een deelnemer is pas verzekerd van een plaats met kraam op één van de pleinen indien het
verschuldigde factuurbedrag – binnen 14 dagen ‐ voor de gestelde fatale betaaldatum op de
bankrekening van Stichting de Verbeelding is bijgeschreven of indien Stichting de
Verbeelding voor deze fatale datum een bewijs van betaling gestempeld door het
postkantoor of bank van jou heeft ontvangen (eventueel per email).
b. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde fatale betaaldatum op de
bankrekening van Stichting de Verbeelding is bijgeschreven, kan de inschrijving eenzijdig
door Stichting de Verbeelding worden geannuleerd en is Stichting de Verbeelding gerechtigd
een andere gegadigde voor de markt in te schrijven.
7. Facturen en betaling:
a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Verbeelding gerechtigd de deelname c.q.
diensten te factureren nadat het Deelnameformulier is ontvangen.
b. Een bevestiging van de ontvangst van het deelnameformulier door de Verbeelding met
daarin een betalingsverzoek geldt ook als factuur.
c. Facturen dienen door een deelnemer te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de
factuur en binnen de termijn als aangegeven. Indien geen betalingstermijn is vermeld dan
geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum.
d. In geval een deelnemer in verzuim is met betaling en/of de nakoming van enige andere op de
deelnemer rustende verplichting, is de Verbeelding gerechtigd verdere leveranties
respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten op te schorten.
e. De aanwezigheid van een gebrek geeft een deelnemer nimmer recht tot opschorting of
verrekening van zijn betalingsverplichtingen.
f. Het is een deelnemer, zonder toestemming van de Verbeelding , niet toegestaan enige
vordering van de Verbeelding op een deelnemer te verrekenen met een vordering van een
deelnemer c.q. partner op de Verbeelding, uit welke hoofde dan ook.
g. Betalingen door een deelnemer aan de Verbeelding strekken in de eerste plaats tot
voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de
oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien een deelnemer c.q. partner vermeldt
dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
10. Borg:
a. Een deelnemer hoeft geen borgbedrag voor de marktkraam te betalen.
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11. Aanwezigheidsverplichting:
a. De deelnemer verplicht zich om gedurende de openingstijden te zorgen voor bemensing van
zijn kraam
b. Een deelnemer kan achteraf te maken krijgen met een vastgesteld boetebedrag van €150,‐
per marktdag indien deze de marktkraam gedurende 15 minuten ‐ of langer ‐ onbemand laat
tijdens de openingstijden van de markt voor bezoekers.
c. De constatering van het onbemand laten van een marktkraam wordt een deelnemer ter
plekke mondeling medegedeeld door de organisatie van de markt. Bij afwezigheid van een
deelnemer op een marktdag wordt de constatering van afwezigheid per email medegedeeld.
TIP: Bij korte afwezigheid van een eigen stand (bijv. voor een toiletbezoek), vraag een
buurmarkthouder even toezicht te houden en laat op de marktkraam voor de bezoekers info
achter hoe laat je weer terug bent. De gedachte van deze bepaling: een bezoeker komt,
wellicht, speciaal naar de markt voor jouw organisatie/product/dienst. Er dan niet zijn is niet
goed voor jouw organisatie en niet goed voor de markt.
12. Aansprakelijkheid en verzekeringen:
a. De Verbeelding is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook
schade toegebracht door bezoekers en overige deelnemers komen voor risico van de
deelnemer (of de persoon/organisatie die dit heeft veroorzaakt). De organisatie is binnen de
eventlocatie niet verantwoordelijk voor schade, verlies, diefstal of letsel ontstaan tijdens,
voor en/of na de beurs.
b. De Verbeelding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving. Er wordt geen
garantie gegeven op het aantal bezoekers tijdens de markt. Het is daarom niet mogelijk om
de Verbeelding aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van bezoekers.
c. Een deelnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, die door toedoen
en/of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, persoon en/of personen die op welke wijze
dan ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn tijdens de markt én de opbouw én
afbouw van de markt.
d. Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. De Verbeelding
adviseert de deelnemer tenminste een z.g. transport‐ & verblijfsverzekering ten behoeve van
de eigendommen van de deelnemer af te sluiten.
13. Verkoop aan kinderen en jongeren:
De deelnemer onthoudt zich zonder de instemming van de ouders van verkoop van
producten of diensten aan kinderen of minderjarige jongeren die naar hun aard niet voor
deze leeftijdscategorieën bestemd zijn en/of waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat
daarvoor instemming van de ouders gewenst of vereist is. Laat je hierover informeren op
ConsuWijzer (https://www.consuwijzer.nl/thema/koop‐dienst‐afgesloten‐door‐minderjarig‐
kind).
14. Annulering en afgelasting:
a. Deelnemer is gerechtigd tot een maand voor de datum van het Verbeeldingsplein zijn
deelname zonder opgave van redenen te annuleren.
b. Bij tijdige annulering vindt terugbetaling van de reeds ontvangen bedragen voor deelname
plaats.
c. Bij te late annulering blijft de betalingsverplichting in stand. Vanaf een week voor de datum
van het Verbeeldingsplein geldt de aanwezigheidsverplichting zoals omschreven in artikel 11.
d. Om redenen van overmacht kan de deelnemer door de Verbeelding worden ontslagen van
betalingsverplichtingen voorvloeiend uit annulering. Zulks ter beoordeling van de
Verbeelding.
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e. Om redenen van veiligheid of vanwege de weersomstandigheden kan het Verbeeldingsplein
voorafgaand aan of tijdens de dag worden afgelast door de Verbeelding of door het
Openbaar Bestuur. De Verbeelding beslist in dat geval of en zo ja in welke mate wordt
overgegaan tot terugbetaling van de van de deelnemer ontvangen bedragen.
15. Overige voorwaarden:
a. Door een deelnemer gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen
en richtlijnen te voldoen. Als deelnemer ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor het
nakomen van deze wettelijke eisen. Wegens veiligheidsvoorschriften mag je een eigen
stekkerdoos NIET gebruiken.
b. Als deelnemer ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke
eisen en de voorwaarden gesteld door de brandweer, Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit (www.nvwa.nl) en overige daartoe bevoegde overheidsinstanties.
c. De Verbeelding dan wel het openbaar gezag zorgt voor handhaving en orde. Als deelnemer
volg je onverwijld de bepalingen, instructies en/of aanwijzingen, die worden gegeven door
de Verbeelding en/of haar crew, de beveiliging, de EHBO en de overige daartoe bevoegde
personen.
16. Tot slot:
a. Onderwerpen waar deze voorwaarden niet in voorzien, zijn verder ter beoordeling aan de
eventlocatie en de organisatie. We gaan uit van `het gebruik van gezond verstand’
b. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze
overeenkomst c.q. voorwaarden voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder
ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Einde voorwaarden
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