Informatie voor deelnemers aan ‘WorldProef Culture 2019’
thema: DUITSLAND & NEDERLAND
Internationale Marktmanifestatie met speciale aandacht voor Duitsland, op zondag
7 juli 2019, van 12:00 - 19:00 uur in het Oranjepark te Apeldoorn
Doel & voorwaarden voor deelname
‘WorldProef Culture’
is een unieke en kleurrijke internationale markt waarop landen & regio’s zich
presenteren, elk met hun specifieke cultuur, historie, tradities, literatuur, kunst,
onderwijs, sport, toerisme, fashion, eetcultuur en muzikaal-culturele bijdrage.
biedt gelegenheid tot internationaal delen en versterken op basis van gedeelde
belangen.
respecteert en verbeeldt de verdiensten van alle generaties.
cultuur, welzijn, gezondheid, onderwijs, economie en ecologie zijn de
verbindende thema’s.
De organisatie verwacht van deelnemers
dat zij producten verkopen die passen bij de doelstelling van ‘WorldProef
Culture’.
dat zij bezoekers informatie, (eventueel) workshops bieden en hun eetcultuur,
mode, muziek, zang en dans presenteren.
dat zij bezoekers gastvrij ontvangen en gelegenheid bieden tot nader
kennismaken en ontmoeten.
Voorlopige lijst deelnemende landen: Indonesië, Canada, Italië, China, Rusland,
Afghanistan, Azerbeidzjan, Thailand, Filippijnen, Vietnam, Bulgarije, Turkije,
Duitsland, Frankrijk, Engeland, Mexico, Brazilië en Nederland.
Deelnemen & Kosten voor deelname
De organisatie verzoekt deelnemers vooraf informatie te verstrekken over de kwaliteit
van diensten, producten en verkoopfaciliteiten. Op basis daarvan stelt de organisatie
het tarief vast.
Niet commerciële organisaties betalen € 40,00 per kraam + € 5 bijdrage elektrakosten.
Commerciële organisaties betalen € 80,00 per kraam / verkoopwagen + €5 bijdrage
elektrakosten.. Terras is mogelijk met toestemming en in overleg met de organisatie.
Tenten zijn mogelijk op basis van huurprijs (= afhankelijk van type en aantal)
+ kosten standplaats
Tent standplaatstarieven: A: tot 12 m2 = € 80,00 - B: tot 24 m2 = € 150,00
Huurprijzen van tenten zijn afhankelijk van soort en grootte.

Kosten voor deelnemers zijn inclusief terras ( picknicksets), podium &
geluidsinstallatie, toiletvoorziening en schoonmaak.
Inschrijven voor de markt WorldProef Culture 2019:
Vanaf nu kunt u zich voor deze markt aanmelden via de website: www.worldproef.nl
Onderdeel: Inschrijven.
Voor vragen kunt u een email sturen naar:info@worldproef.nl
Voor meer detail informatie te bereiken op 06-46092769.
Inschrijven kan tot 23 juni 2019.
Factuur en deelnemersbewijs
De organisatie stuurt deelnemers na inschrijving na overeengekomen tarief een
factuur.
Deelnemers dienen deze uiterlijk binnen drie weken na ontvangst te hebben voldaan.
Deelnemers ontvangen na betaling hun deelnemersbewijs. Zonder dit bewijs is
deelname niet mogelijk
Marktkramen / tenten
Kramen: lengte 4 m / breedte 1 m , incl. dak, achterzijde is open.
Tenten: grootte afhankelijk van type
Stroomvoorzieningen
Deelnemers informeren de organisatie bij aanmelding over het wel / niet
noodzakelijk zijn van een stroomvoorziening.
Deelnemers informeren de organisatie bij aanmelding over het wattage van de te
gebruiken apparatuur.
Deelnemers zorgen zelf voor een goed gekeurde haspel/kabel met minimaal ca.
20 meter lengte en geschikt voor aansluiting op het dichtstbijzijnde stroompunt.
Info Marktopbouw- & afbouw op zondag 7 juli 2019
Marktopbouw, opzetten van kramen en picknicktafels, vindt plaats op zondag 7 juli
vanaf 09:00 uur
Deelnemers kunnen hun kramen / standplaatsen inrichten op zondagochtend 7 juli
vanaf 10:00 uur.
Afbouw van kramen / standplaatsen op zondagavond 7 juli vanaf 19:00 uur.
Attentie:
Er is geen stromend water beschikbaar. Graag zelf jerrycans meenemen!
Verantwoordelijkheid voor muzikaal / cultureel programma in de Muziektent
Deelnemers organiseren per land / regio zelf hun muzikale / culturele bijdrage(n).
Duitsland verzorgt als gastland en mede-organisator minimaal twee uur programma.

De andere landen / regio’s verzorgen de overige uren, minimaal een half uur per regio
/ land.
Deelnemers melden per land / regio tijdig hun bijdrage(n) aan bij de organisatie.
De organisatie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het totale muzikale /
culturele programma en de volgorde van optreden.
De organisatie vermeldt het programma op de website www.worldproef.nl en via
overige lokale en regionale PR activiteiten.
Registratie procedure
Na ontvangst van de gevraagde informatie door ons, ontvangt u een voorlopig
certificaat van deelname. Het voorlopige inschrijfformulier bevat alle relevante
informatie, zoals de grootte van uw financiële bijdrage, het account nummer, wat
nodig is om te voldoen aan uw financiële verplichting. Uw financiële bijdrage dient
uiterlijk op 7 juli 2019 in ons bezit te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan vervalt de
voorlopige deelname. Na ontvangst van uw betaling, wordt uw deelname bevestigd
en u ontvangt alle benodigde informatie zoals openingstijden, locatie, montage en
demontage, etc., etc.
Voor meer informatie :
Website:www.worldproef.nl
E-mail: info@worldproef.nl
Facebook: www.facebook.com/worldproef

