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BETALINGSVOORWAARDEN STANDHOUDERS 
 
HALLOWEENFAIR WEST-FRIESLAND FESTIVAL 
StecWF organiseert jaarlijks een grote braderie tijdens het Halloweenfair West-Friesland 
Festival, welke op 17  & 18 oktober 2020, op Camping de Gouwe Stek, de Gouw 11,  in 
Bovenkarspel (NH) gehouden wordt. Dit jaar gaat alweer de zesde editie van start. 
 
Op dit super gezellige evenement zijn 50 standplaatsen beschikbaar. Dit, met als doelgroep 
kinderen, ouders, jongeren en families.  
 
Een heus kinder- en familie evenement met kindgerelateerde producten, maar ook voor 
jongeren en de ouders. Van (houten) speelgoed, gadgets, (kinder)kleding, hebbedingetjes, 
brocante, biologische-, ambachten, gezondheid-, lifestyle-, spirituele- en vooral Halloween 
producten, zijn welkom. Ook speciale aanbiedingen voor tijdens dit evenement zijn 
aangeraden en kunnen naar ons doorgestuurd worden voor eventuele promotie. 
 
1. ZIJN DE PRIJZEN INCL OF EXCL. BTW? 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.  
 
2. BEN IK NA RESERVERING VERPLICHT TE BETALEN? 
Ja, je reservering is bindend! Als je niet op tijd betaald, dan kunnen wij je inschrijving laten 
vervallen met behoud van recht op betaling factuur. Na volledige betaling van deze factuur 
worden je producten op Halloweenfair-Westfriesland.nl gepubliceerd. 
 
3. IK HEB GERESERVEERD, MAAR NOG NIET BETAALD. IS MIJN 
RESERVERING NOG GELDIG? 
Een betaling garandeert je plaats op het evenement, alleen een reservering (met of zonder 
handtekening) is geen garandering. 
 
Het wordt aangeraden om na ontvangst de factuur direct te voldoen. “Wie het eerst betaald, 
is pas zeker van een plaats”. Vol is vol. 
 
4. IK HEB MIJN “OUDE PLAATS” VAN DE VORIGE KEER 
GERESERVEERD, MAAR NIET OP TIJD BETAALD. BLIJFT MIJN 
“OUDE PLAATS” NOG VOOR MIJ VRIJ? 
Indien de uiterste betaaldatum is verstreken, komt deze plaats vrij voor de andere 
standhouders. Je kunt dan ergens anders worden ingedeeld. 
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5. IK HEB GERESERVEERD, MAAR GA DE AANGEGEVEN 
BETALINGSTERMIJN NIET HALEN OF TOCH VERGETEN 
Reserveren is dan onnodig. De afgelopen jaren hebben sommige standhouders pas 
maanden na de reservering betaald. Dit wordt helaas niet meer geaccepteerd. Wij 
verzoeken je om na ontvangst, de factuur dan ook direct te voldoen. Dit om teleurstellingen 
te voorkomen. 
 
6. ZIJN ER EXTRA KOSTEN? 
Indien de standaard betalingstermijn en de uiterste betaaldatum is verstreken zonder 
afbericht, ontvang je van ons een eerste herinneringsmail waarin we je eraan herinneren om 
te betalen. Indien er binnen dit termijn niet betaald is, zal er een laatste 2e herinnering 
worden gestuurd waarbij helaas €15 administratiekosten zal worden gerekend.  Geen 
afbericht geven ontslaat je niet van de betalingsverplichting. 
 
7. IK HEB DE FACTUUR ONTVANGEN, MAAR IK BETAAL GRAAG 
CONTANT OP DE DAG VAN HET EVENEMENT. IS DIT MOGELIJK? 
Contant betalen op de dag(en) van het evenement is niet mogelijk. 
 
8. WORDT ER BORG GEREKEND? 
Vooropgesteld en vertrouwende dat de standplaats netjes wordt achtergelaten in de staat 
zoals die werd aangeboden, al het eigen afval zelf wordt meegenomen, en men zich 
manifesteert zoals de evenementen organisatie voor ogen heeft, wordt er geen borg 
berekend. 
 
9. WANNEER WORDEN ER TOCH EXTRA KOSTEN GEREKEND? 

Afgelopen jaar is wel gebleken dat een aantal standhouders illegaal hun afval in de 
container van de Camping hebben gestort. Dit is niet de bedoeling! Dit is niet een container 
van de organisatie en dit geeft ons extra kosten. 

Je behoort je eigen afval weer mee van het terrein af te nemen! Wanneer je illegaal afval 
stort, wordt er €35 aan extra kosten gerekend.  

Wij wijzen je er hierbij op dat er bewakingscamera’s bij de container zijn geïnstalleerd. 

 
10. KAN IK ANNULEREN? 
Je krijgt een bedenktijd van 14 dagen, uitgaande van de datum van je reservering om te 
kunnen annuleren.  
 
Gezien wij met je reservering ook met onze kosten voor de voorbereiding zitten, kan er na 
deze bedenktijd niet zonder meer geannuleerd worden.  
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Bij uitzonderlijke gevallen als overlijden, ongeval, calamiteiten en ernstige (bewijsbare 
ziekte) van de standhouder of diens directe familieleden, kan er uiteraard een uitzondering 
worden gemaakt tot 1 maand voor het evenement, minus €25 aan administratiekosten. Dit 
dient schriftelijk aangegeven te worden. Eventuele terugbetaling geschiedt binnen 3 weken 
na aanvang evenement. 
 
11. TOT WANNEER KAN IK MIJ OPGEVEN? 
Dat kan tot 1 maand voor aanvang van het evenement, mits het niet uitverkocht is. 
 
12. KAN IK EXCLUSIVITEIT VAN MIJN HANDELSWAAR 
VERWACHTEN? 
Wij streven er uiteraard naar om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te hebben, maar 
kunnen je geen exclusiviteit garanderen. 
 
13. WIJZIGING ALG. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN EN BIJ 
VRAGEN: 
StecWF is hierbij voorbehouden de huisregels op elk moment aan te passen. Aan te raden 
is deze huisregels nog eens voor aanvang evenement door te nemen! 
 
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie 
bindend. Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze huisregels, dan kunt u contact 
opnemen via stecwf@gmail.com  
 
14. VERDERE INFO 
Verdere info kun je vinden op: 
www.stecwf.nl 
www.facebook.nl/stecwf 
www.halloweenfair-westfriesland.nl 
www.facebook.com/halloweenfair  
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