PRIJSLIJST NON-FOOD - ROOTS BAZAAR 2020
VERKOOP NON-FOOD & CULTURELE/ NON PROFIT ORGANISATIES
STANDPLAATS
Een standaard standplaats is 4 meter breed bij 2 meter diep ongeacht of er een kraam
wordt gehuurd of dat de standhouder zijn eigen caravan, kraam of tent meeneemt.
Zie hieronder de verschillende categorieën. Deze tarieven zijn exclusief eventuele kosten
voor huur van marktkraam. Alle prijzen in dit document zijn EXCL 21% BTW.
CATEGORIE

Standplaats prijs
(excl. 21% BTW)

Categorie 1:
Informatieverspreiding, ledenwerving,
verenigingen en stichtingen.
Om elke organisatie, groot of klein, een
eerlijke kans te geven, hanteert de
organisatie een geschaalde
tarievenstructuur. Het tarief fluctueert
met de omzet/ begroting van uw
organisatie.

Groep A

€ 125

Groep B

€175

Groep A: Jaarlijkse omzet/budget
< €999.999-,
Groep B: Jaarlijkse omzet/ budget
> €1.000.000,Categorie 2:
Verkoop non-food (kunst, kleding, andere
producten)

€ 175

Gedeelde standplaats

€100

Zie omschrijving hieronder

Huur kraam

€30,00

Uitbouw per m2

€22,50

(extra ruimte of is zijn eigen stand groter dan 4m)

GEDEELDE STANDPLAATS
Voor de kleine ondernemers is er een mogelijkheid om een stand te delen. Bij deze optie
huurt u altijd een kraam (inbegrepen in de prijs), welke u deelt met een andere
standhouder. Een gedeelde standplaats is 2 meter breed bij 2 meter diep (2
ondernemers achter 1 stand van 4 meter breed bij 2 meter diep).
De voorwaarden voor een gedeelde standplaats:
- Huur kraam inbegrepen in standplaats (gebruik van kraam verplicht)
- Er is geen uitbouw mogelijk
- Er is geen open vuur mogelijk
- U kunt zelf een ondernemer aandragen met wie u een standplaats wilt delen.
Indien u niet in de gelegenheid bent, kunnen wij u koppelen (bij voldoende
aanmeldingen). De combinatie zal in overleg worden vastgesteld.

Pagina 1 van 2

BETALINGS OPTIES
Als standhouder mag u uw verkoopprijs zelf bepalen en of u met cash of pin wilt werken.
KOSTEN STROOMTOESLAG
Als een standhouder stroom nodig heeft dan wordt daar een toeslag voor gerekend;
•
•
•
•

Stroompunt
Stroompunt
Stroompunt
Stroompunt

standaard:
krachtstroom:
krachtstroom:
krachtstroom:

230Volt - 16 ampère á € 75 ex. BTW.
400Volt - 16 ampère á €125 ex. BTW.
400Volt - 32 ampère á € 175 ex. BTW.
400Volt - 63 ampère á € 225 ex. BTW.

SCHOONMAAKBORG
Iedere verkoper betaalt een schoonmaakborg voor een standplaats. Deze bedraagt voor
non-food standhouders €50,-.
AFVALKOSTEN
Amsterdam Roots zal dit jaar al haar afval gescheiden (tegen een kiloprijs) moeten
inleveren en daarvoor speciale afvalbakken inhuren vanwege de duurzaamheid
maatregelen die worden genomen. Bij u registratie wordt er €50 (excl. 21 BTW) in
rekening gebracht om u afval te werverwerken. Bij aankomst in het park krijgt elke
standhouder de afvalzakken die nodig zijn vanuit de organisatie en dient u als participant
u afval gescheiden na het festival bij de organisatie te leveren. Bij het inleveren wordt
voor ontvangst getekend, waarna u gegarandeerd uw schoonmaakborg teruggestort
krijgen op uw rekening.
ANNULERINGS KOSTEN
Indien u na inschrijving en betaling de standplaats wil annuleren, kan dit uitsluitend
schriftelijk (via mail of post) tot uiterlijk 12-06-2020 met teruggave van het
standgeld en eventuele borg. Als u na 12-06-2020 annuleert, zijn wij genoodzaakt €100,in rekening te brengen. Als u al heeft betaald en u op de dag van het evenement annuleert,
krijgt u uw geld NIET terug.
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