
     
 

INSCHRIJFORMULIER NON-FOOD 

Winterpasar Burgers’ Zoo 
26 t/m 30 december 2016 & 2 t/m 8 januari 2017 

 
Gratis dagen: Op 24-12, 25-12, 31-12 & 1-1 is deelname gratis. Dit is alleen van toepassing als u alle andere dagen ook 
deelneemt. Deze dagen is er geen podium programma, en sluit de dierentuin om 17:00 uur.  
Voor het eerst start de Winterpasar op 2e kerstdag met een passend podium programma, hiermee gaan we mee in de 
trend van grote winkelketens die ook op 2e kerstdag open gaan. Om dit te testen vragen we hier dit jaar geen standhuur 
voor. U heeft dus 16 verkoopdagen voor de prijs van 11! 
Openingstijden: 12:00 – 20:00 uur 
De dierentuin is open van 09:00 tot 20:00 uur. 
In het kader van de winteravondopenstelling betalen de bezoekers van 15.00 uur tot 20.00 uur slechts €10,00 entree! 
Het normale dierentuintarief is €19,50. 
De stands mogen open vanaf 09:00 uur, maar uiterlijk 12:00 uur. 
De locatie: Het overdekte sfeervolle subtropisch regenwoud de Bush, Oceanhal en Safarigang.  
 
1 kraam  2 kramen  2m kraam 
∆ 985 Euro  ∆ 1576 Euro  ∆  600 Euro 
 
Bij vooruitbetaling per bank voor 2 december krijgt  u 10% korting! 
 
Bij inschrijving voor alleen een deelperiode (26-12 t/m 30-12 of 2-1 t/m 8-1) betaalt u €110,- per dag voor 1 kraam en 
€176,- per dag voor twee kramen. Inschrijvingen voor de volledige periode genieten voorrang.   
 
Bedrijfsnaam…………………………………………………Naam…………………………………………………………………….……… 
 
Adres…………………………………………………………….Postcode/Plaats……………………………………………………………. 
 
(Mobiele) telefoon ………………………..……………..KvK-nummer…………………………………………………………….…… 
 
Email…………………………………………………………………………………..…Kenteken auto……………….……………………...            
 
Product(en):…………………………………………………………………………………………………………………………………..……... 
 
Vergeet niet het driehoekje met het aantal kramen aan te kruisen. 
U tekent voor akkoord met de 14 voorwaarden achterop deze pagina. 
 
Ja, ik teken en ben akkoord met de 14 voorwaarden, behorende bij dit contract. 
 
 
Naam……………………………………………………………..…………Datum……..……………………….. 
 
 
 
Handtekening………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bindende voorwaarden bij contractuele inschrijving  Winterpasar 2016-2017. 
 
1. Prijzen zijn inclusief stroomverbruik en exclusief 21% BTW. Wijziging data door opdrachtgevers en overmacht voorbehouden. 
 
2. Het contract is geldig na bevestiging door WN Productions. Pas als het bedrag van de kraamhuur op de rekening van WNProductions staat en het contract is geldig 
verklaard door bevestiging van WNProductions is de standhouder zeker van zijn kraam. 
 
3. Standhouders dienen zich te conformeren aan richtlijnen voor aankleding van de stand, zoals netjes afrokken van de kraam, geen gebruik felle helwitte 
spaarlampen en afschermen van de verlichting, zodat lampen aan het oog van het publiek onttrokken zijn en geen rommel of dozen onder de kraam zichtbaar.  
 
4. Bij afzegging korter dan 6 weken voor aanvang is 100% van de volledige prijs verschuldigd.  
 
5. Bij afzegging door ziekte (mits geldig doktersattest wordt overlegd) is 50% van de volledige prijs verschuldigd. 
 
6. Eventuele vermissing van goederen of schade aan eigendommen is voor rekening van de standhouder, welke zich kan verzekeren door een zg. 
Transportverblijfsverzekering af te sluiten. 
 
7. Burgers Zoo heeft – na overleg met de organisator- het recht een standhouder te verwijderen wegens een tekort aan hygiëne, onzorgvuldige omgang met de 
natuur of verkooppraktijken in strijd met gemaakte afspraken. 
 
8. Alle te verkopen artikelen dienen aan eisen van duurzaamheid van Burgers’ Zoo te voldoen. Denk bijv. aan gecertificeerd hout, schelpen en huiden. Daartoe zal er 
een duurzaamheidscontrole tijdens de winterpasar plaatsvinden. Op aanwijzing van het personeel van Burgers’ Zoo bent u verplicht deze artikelen uit de verkoop te 
halen. Bij twijfel over de duurzaamheid kunt u zich van te voren laten informeren. 
 
9. Afdekking van de kramen na sluitingstijd alleen met zwart landbouwplastic of nieuw zwart zeil zonder rafelranden. Dit ter bescherming van de vogels, die de rafels 
oppikken en dan komen te overlijden. Beter nog is zwart landbouwplastic 
 
10. Standhouders worden als gast behandeld,  maar kunnen zich geen toegang verschaffen tot kantoor en andere ruimtes die privé domein zijn van Burgers Zoo. 
Verlenen van pin- service, aanmaken van ijs etc. behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Burgers Zoo. 
 
11.1  Veiligheidsreglement Koninklijke Burgers’ Zoo 
 
Hierbij ontvangt u de veiligheid, milieu en omgangsregels  zoals van toepassing bij de organisatie van Burgers’ Zoo B.V. en welke gelden voor alle activiteiten 
binnen hun inrichting. Daarom maken deze regels integraal deel uit van de dienstverleningsovereenkomst met uitvoerende (derden) of inhuurkrachten 
 

 Alle activiteiten, uitgevoerd door derden of inhuurkrachten, binnen de locatie van Burgers’ Zoo B.V. dienen te voldoen aan de geldende Nederlandse 
wetgeving.  
 

 Om een maximum niveau van veiligheid te garanderen  zien de contact persoon Pasar Malam Wout Nijland WNP, General manager Horeca, Manager 
Horeca,  KAM coördinator en Technisch medewerkers van Burgers’ Zoo B.V, Technisch medewerkers MTI , medewerker Q point op act iviteiten toe en hun 
aanwijzingen dienen onverwijld opgevolgd te worden door standhouders en hun medewerkers van de Pasar Malam. 
 

 Alle deelnemers  dienen voor aanvang van de Pasar Malam aan de Veiligheid / hygiëne  voorlichting deel te nemen.  
 

 Bakken braden volgens de Indonesische traditie’,  dient binnen de hygiënische eisen van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit te gebeuren en 
volgens de handreiking :  ‘voedselveiligheid van  ambulante handel’. 

 

 Hijs-, en klimmateriaal dient voorzien te zijn van geldig keuringscertificaat.  
Arbeidsmiddelen met een elektrische installatie dienen aantoonbaar volgens NEN 3140 aantoonbaar gekeurd te zijn en goed bevonden.  
 

 De werkplek dient opgeruimd en naar welbevinden van de opdrachtgever achtergelaten te worden. Gelet op de locatie dient afval afgevoerd te worden 
volgens het afvalplan. 

 

 Roken is binnen niet toegestaan. Buiten alleen op aangegeven plekken. 
voedselveiligheid 
11.2 Calamiteiten 
De volgende aanwijzingen voor calamiteiten zoals brand, ongeval en/of overige spoedeisende assistentie, dienen te worden opgevolgd: 

 Let op de veiligheid van uzelf, collega’s, bezoekers en dieren. 
mogelijk, voor een veiligere situatie om zo verdere ongelukken te voorkomen.  

 Stop met de werkzaamheden, licht de leidinggevende in en draag zorg, indien 
mogelijk, voor een veiligere situatie om zo verdere ongelukken te voorkomen.  

 Bij een levensbedreigende situatie eerste hulp verlenen. Bij kleine branden deze blussen met de aanwezige blusmiddelen. Bel altijd direct de receptie van 
Burgers' Zoo, bel daarvoor 026-3547879 of intern 100 bij grote calamiteiten of 101 t/m 104 voor de kleinere calamiteiten. Meld altijd de volgende zaken:  

o noem uw naam en firma naam 
o zeg wat er is gebeurd en noem zo mogelijk een eventuele diagnose 
o meld het aantal slachtoffers 
o noem de plaats van het incident op het terrein bij Burgers’ Zoo 
o laat slachtoffer(s) niet alleen 

 

 De receptie draagt zorg voor eventuele BHV-ers en/of EHBO-ers ter plaatse en vangt indien nodig de ambulance of brandweer op en begeleidt deze naar 
de plaats van het ongeval.  

 Werkzaamheden pas hervatten op aanwijzing van de leidinggevende op de plaats van ongeval. 

12. Elke standhouder en personeel levert een pasfoto en ontvangt een persoonsgebonden toegangspasje. 
 
13. Aanwijzingen over opbouw, aanvoer en uitgave van personeels-toegangspasjes dienen strikt opgevolgd te worden. Elke persoon, die niet werkt in de stand en 
geen pasje heeft, dient gewoon entree bij de ingang te betalen. 
 
14. De standhouder dient zich te houden aan de openings -  (12.00 u) en sluitingstijd (20.00 u) van de markt, tenzij van tevoren toestemming van organisator is 
verkregen voor een incidentele uitzondering. 


