Huishoudelijk regelement Happening Hoograven 14 sept. 2019:

Beste deelnemer van Happening Hoograven.
Wij zijn heel blij u wederom, of voor de eerste keer te mogen verwelkomen bij ons jaarlijks terug kerende activiteit.
Voor u heeft u een huishoudelijk regelement. Tot het uitgeven ervan zijn we helaas genoodzaakt i.v.m. steeds
strengere eisen i.r.t. vergunning en ter voorkoming van onnodig financieel risico veroorzaakt door schade aan
terrein, boetes en onbetaalde kramen voor de organisatie. Wij vragen daarom uw begrip en medewerking.
Dank namens bestuur Hoogravens Belang
U heeft bij Hoogravens Belang een kraam gereserveerd voor Happening Hoograven op zaterdag 14 september
2019. Hiermee gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en huishoudelijke regels:
Auto op terrein:
1)

2)
3)

Het is alleen toegestaan met de auto het terrein te betreden bij aanvang van Happening Hoograven ten
behoeve van het uitladen van de auto. Er wordt stapvoets gereden en zoveel als mogelijk gebruik
gemaakt van verharde delen.
Het is niet toegestaan de auto op het veld en het omliggende veld/ groenstroken te parkeren.
Bij het niet opvolgen worden evt. boete of kosten van schade doorberekend aan veroorzaker.
Het lossen van de auto is toegestaan vanaf 08.00 uur. Na lossen wordt de auto direct verplaatst naar
parkeerplaats buiten het terrein. Let op! Rondom terrein is het betaald parkeren! (zie parkeren)
Activiteit is om 16.00 afgelopen. Het is vanaf 16.00 uur toegestaan met de auto (zie 1) het terrein te
betreden ten behoeve van afbouw kramen.
Mocht er i.v.m. slecht weer besluit genomen worden eerder te eindigen wordt u hiervan door bestuur
Hoogravens Belang op de hoogte gebracht.

Parkeren:
Parkeren op het veld en tussen de bomen aan de Saffierlaan is verboden door politie. Rondom het
terrein is het betaald parkeren. Er wordt streng gecontroleerd en bekeurd. Handigst is dus auto na het
lossen of terug te brengen naar huis of parkeren in de garage onder het nieuwe station Vaartsche Rijn
(https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/parkeren-bezoeker/parkeergarages/parkeergaragevaartsche-rijn/). Laat uw familie, kennissen en vrienden die uw kraam komen bekijken met de fiets of
lopend komen.
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Afval:
1)
2)

Tijdens de activiteit wordt afval in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd.
U bent zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van overgebleven spullen en/of afval zoals dozen en niet
(meer) verkoopbare goederen. Voor kleine zaken heeft Hoogravens Belang een kleine container staan.
Hiervan gebruik maken gebeurd uitsluitend op aanwijzingen van organisatie.

Betaling:
1)

2)
3)
4)

Reservering is definitief na betaling. Betaling moet ontvangen zijn uiterlijk 6 september 2019. U maakt
€19,- over op rekening NL29INGB0002819094 T.a.v. Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang te
Utrecht onder vermelding van: Naam waaronder kraam is gereserveerd, of u betaald contant bij
penningmeester M. Baart op de Julianaweg 132.
LET OP!! Niet betaalde reserveringen komen ná 6 september 2019, 23.59 uur te vervallen!!
Er is onder geen enkele voorwaarde betaling mogelijk op zaterdag 14 september.
Annuleren kan kosteloos tot 6 september 2019. Het door u betaalde bedrag zal worden teruggestort.
Voor annuleringen ná 6 september 2019 is geen restitutie mogelijk.

Verkoop:
1)

2)

Het is tijdens Happening Hoograven alleen toegestaan te verkopen vanaf de kramen. Het is i.v.m
vergunning (*) niet toegestaan extra bouwsels, aanhangers, (behang)tafels, rekken, losse spullen op de
grond, etc te plaatsen.
Verkoop van een kleedje (zoals op een vrijmarkt) is niet toegestaan.

Heeft u veel spullen? Past dit niet op één kraam? Dan heeft u twee opties:
Neem minder spullen mee
Bestel een extra kraam
Kraam:
1.

Het is mogelijk een voorkeur op te geven voor bijvoorbeeld hoek- of veld plaats. Organisatie houdt
hiermee zoveel als mogelijk rekening, echter worden er geen garanties afgegeven!

(*) Ontruiming evenementen terrein: i.g.v. Brand, Bommelding, Paniek etc. moeten alle vluchtwegen vrij zijn van obstakels.
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