
      
 

Informatie voor deelnemers aan ‘WorldProef Culture 2020’ 

    thema: ‘Een eerlijke, duurzame en kleurrijke Proeverij’ 

 
Internationale Marktmanifestatie met speciale aandacht voor duurzame, eerlijke 

producten, wederzijdse internationale handel, met aandacht voor mensenrechten en 

ontwikkelingssamenwerking: voor een betere wereld.  

Op zondag 28 juni 2020, van 12:00 - 18:00 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.  

-  duurzaamheid, 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 over hun land informeren en hun muziek, zang en dans en 

eetcultuur presenteren.  

-  dat zij bezoekers gelegenheid bieden tot nader kennismaken en ontmoeten.  

 

Voorlopige lijst deelnemende landen: Indonesië, Italië, China, Rusland, Oezbekistan, 

Thailand, Filippijnen, Duitsland, Suriname, India, Israël, Japan, Nederland, migranten 

uit diverse landen,  

 

Deelnemen & Kosten voor deelname  

 

De organisatie verzoekt deelnemers vooraf hun informatie te verstrekken over de 

kwaliteit van diensten, producten en verkoopfaciliteiten. Op basis daarvan stelt de 

organisatie het tarief vast.   

 

Niet commerciële organisaties betalen per gehuurde kraam, incl. standplaats € 40,00 + 

€ 5,00 bijdrage elektrakosten.   

Niet commerciële organisaties betalen per eigen kraam, incl. standplaats € 40,00 +   

€ 5,00 bijdrage elektrakosten.  

 



Commerciële organisaties betalen per gehuurde kraam, incl. standplaats € 80,00 + 

€5,00 bijdrage elektrakosten.   

Commerciële organisaties betalen per eigen kraam of verkoopwagen, 

incl. standplaats € 80,00 + € 5,00 bijdrage elektrakosten.     

 

Een terras is mogelijk in overleg- en met toestemming van de organisatie.    

Tenten zijn mogelijk op basis van huurprijs (afhankelijk van type) + kosten van de 

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 het centrale terras (picnic tafels), podium & 

geluidsinstallatie, toiletvoorziening en schoonmaak.   

 

Marktkramen / tenten 

 

Kramen: lengte 4 m/ breedte 1 m, incl. dak, achterzijde is open. 

Tenten: grootte afhankelijk van type 

  

 

Inschrijven voor de internationale markt WorldProef Culture 2020:  

U kunt zich voor deze markt inschrijven via website: www.worldproef.nl  

Onderdeel: Inschrijven. 

Voor vragen kunt u een email sturen naar: info@worldproef.nl  

Voor meer detailinformatie: M 06 – 460 927 69.  

Inschrijven kan tot 14 juni 2020. 

 

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/of meerdere goed gekeurde haspel(s)/kabel(s) 

met (elk) minimaal ca. 20 meter lengte en geschikt voor aansluiting op het 

dichtstbijzijnde stroompunt.  

 

Info Marktopbouw- & afbouw op zondag 28 juni 2020  

  

Marktopbouw, het opzetten van kramen en picknicktafels, vindt plaats op zondag 28 

juni vanaf 08:00 uur.    

Deelnemers kunnen hun kramen/ standplaatsen inrichten op zondagochtend 28 juni 

vanaf 09:30 uur.  

Afbouw van kramen/ standplaatsen is op zondagavond 28 juni vanaf 18:00 uur 

toegestaan. 

 

Attentie:  

Er is geen stromend water beschikbaar. Graag zelf jerrycans meenemen! 

 

 

Verantwoordelijkheid voor muzikaal / cultureel programma in de Muziektent  

http://www.worldproef.nl/


 

Deelnemers organiseren per land / regio zelf hun muzikale / culturele bijdrage(n).  

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 

sociale media, lokale en regionale pers en overige lokale en regionale PR activiteiten.  

 

Registratie procedure  

 

Na ontvangst van uw inschrijving met opgave van alle door ons gevraagde informatie, 

krijgt u per e-mail uw voorlopig bewijs van inschrijving. Daarop vindt u het door ons 

vastgestelde kostentarief en uw accountnummer, nodig om de bijbehorende factuur te 

voldoen.  

De factuur dient u binnen drie weken na ontvangst te hebben voldaan. 

Deze moet uiterlijk op 27 juni 2020 op onze rekening zijn bijgeschreven. Mocht dit 

niet het geval zijn, dan vervalt de voorlopige deelname. Zonder dit bewijs is deelname 

niet mogelijk. 

 

Na ontvangst van uw betaling wordt uw deelname bevestigd en ontvangt u alle 

benodigde informatie, zoals plattegrond van het Oranjepark, met markt en 

marktindeling, informatie over parkeren, in- en uitladen, muzikaal–cultureel 

programma, tijden en faciliteiten.  

 

Voor meer informatie : 

Website:www.worldproef.nl  

E-mail: info@worldproef.nl 

Facebook: www.facebook.com/worldproef 

http://www.worldproef.nl/
http://www.worldproef.nl/

