PRIJSLIJST FOOD & DRINKS - ROOTS BAZAAR 2021
STANDAARD 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 wagen/(Food)truck, caravan, kraam of
tent meeneemt.
Zie hieronder de verschillende categorieën die wij aanbieden.
Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor een marktkraam van 4m. breed en
2m. diep.
CATEGORIE FOOD
Categorie 1:
Mini/koude snacks (bijv.
Schaafijs, huisgemaakte koeken
en cakes) en sappen
(versgemaakt)
Categorie 2:
Kleine warme snacks/ warme
maaltijden (broodjes, spiesjes,
salades, churros, patat, turkse
pizza)
Categorie 3:
Grote warme snacks/ maaltijden
(gevulde bara, bami, nasi)
Geen eigen kraam

Standgeld
regulier
(excl. 21% BTW)

€ 140,63

€ 213,75

€ 315,00

€ 30,00

Voor deze categorieën is er een mogelijkheid om uit te bouwen.
De kosten voor een uitbouw zijn; per extra 1 m2, €22,50 (ex. BTW).
BETALINGS OPTIES
Als standhouder mag u uw verkoopprijs zelf bepalen. Wij adviseren elke standhouder
het liefst pin als betaalmiddel te hanteren.
UITBOUW
Wilt de standhouder extra ruimte of is zijn eigen stand groter dan 4x2 m2 dan wordt dit
gezien als uitbouw.
De kosten voor een uitbouw zijn; per extra 1 m2, €22,50 (ex. BTW).
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.

BRANDBLUSBORG
Iedere verkoper die gebruik maakt van open vuur is verplicht een brandblusapparaat te
huren. De borg hiervan bedraagt €100,-.
Belangrijk! In verband met gemeentelijke vergunningseisen zijn eigen
blusapparaten niet toegestaan!
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SCHOONMAAKBORG
Iedere verkoper betaalt een schoonmaakborg voor een standplaats. Deze bedraagt voor
Food & Drinks standhouders €75,-. Bij de verkoop van fruit(sappen) bedraagt deze borg
€200,-.
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. Ook wordt het afval verwerkt volgens de covid-19
stappen die bij het afvalbedrijf gehanteerd worden.
Bij u registratie wordt er €50 (excl. 21% btw) inkosten gebracht om u afval te
werverwerken. Als standhouder dient u het afval gescheiden en in goed afgesloten
avalzakken na elk programmablok van het festival bij de organisatie aan te leveren.
ANNULERINGS KOSTEN
Indien u na inschrijving en betaling de standplaats wil annuleren, kan dit uitsluitend
schriftelijk (via mail) tot uiterlijk 18-06-2021 met teruggave van het standgeld en
eventuele borg. Als u na 18-06-2021 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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