VOORWAARDEN & FACTS KEUKEN KARAVAAN 2019
Data:
Tijden:

Locatie:

8, 9 en 10 juni 2019
Zaterdag 8 juni van 16:00 – 22:00 uur
Zondag 9 juni van 14:00 – 22:00 uur
Maandag 10 juni van 12:00 – 21:00 uur
Zwitsal terrein aan de Vlijtseweg in Apeldoorn

INSCHRIJFGELD:
•€ 250,00 excl. 21% BTW voor alle dagen.
• Inclusief water op loopafstand.
• Exclusief elektra. Meerprijs € 25,00 voor het hele weekend (220v 16 AMP).
• 20% afdrachtspercentage, dit wordt verrekend met het inschrijfgeld
• Er is maximaal plaats voor 20 foodtrucks / rollende keukens
REGELTJES:
De organisatie streeft ernaar om een zeer grote diversiteit aan keukens te hebben, in het thema New
York. Zeer wenselijk is om een eigen ‘’terrasje’’ mee te nemen. Zo niet, dan kunt u bij ons een
bierbank bestellen voor 20 euro per stuk.
Rollende keukens zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste hygiëne en brandveiligheid volgens de
voorgeschreven wetten.
De prijzen dienen gepast te zijn aan het concept van de 5e Keuken Karavaan. Succes zal alleen
haalbaar zijn bij de juiste balans van lekker eten tegen een scherpe prijs, gezellige sfeer en
entertainment. Dit jaar zal er met munten gewerkt worden, 0,5 munt is €1,25, 1 munt is €2,50. Elke
dag tussen 20:00 en 21:00 uur kunnen de munten worden ingeleverd. In het bijzijn van de rollende
keuken en iemand van de organisatie worden de munten geteld. Beide partijen tekenen voor het
aantal munten en het bedrag dat hier aan gekoppeld is. Binnen vijf werkdagen na het evenement
ontvangt de rollende keuken een creditfactuur met het bedrag van de munten, verrekend met het
stageld.
Organisatie verzorgt de verkoop dranken via diverse uitgifte punten. Het is niet toegestaan om als
deelnemer aan de Keuken Karavaan dranken met en zonder alcohol te verkopen.
PROMOTIE:
Onder leiding van Amazing (www.amazing.nl) zal Apeldoorn breed weten dat de Keuken Karavaan
Apeldoorn aandoet. Onze mediapartner is uitgeverij de Stedendriehoek, samen met hun brengen we

een eigen krant uit over de Keuken Karavaan, heel Apeldoorn krijgt de menukaart van de Keuken
Karavaan door de brievenbus.
De Keuken Karavaan wordt financieel gesteund oor de gemeente Apeldoorn en diverse sponsoren.
AANMELDEN:
Aanmelden van je mobiele / rollende keuken kan t/m 1 april 2019. Gaarne gebruik maken van het
inschrijfformulier op de website: www.keukenkaravaan.nl De organisatie maakt schriftelijk bekend
als jou/jullie rollende keuken naar Apeldoorn mag afrijzen. Na bevestiging dient het volledige
inschrijfgeld inclusief extra’s te worden betaald.
CONTACT:
Keuken Karavaan
info@keukenkaravaan.nl

