STICHTING
WESTERPOP
Raamstraat 67
2613 RW Delft
tel: 0627846617
Iban: NL30 INGB 0000 551022
www.westerpop.nl
E-mail: info@westerpop.nl

Geachte Standhouder,
Stichting Westerpop organiseert in Delft het gratis toegankelijke Westerpopfestival.
De 28e editie zal plaatsvinden op 19 en 20 juli in 2019!
Westerpop wordt jaarlijks gekenmerkt door een zeer gevarieerd aanbod aan populaire
muziekstijlen, van lokaal t/m internationaal.
Op vrijdagavond is er een regionale popcompetitie met als hoofdprijs de Peter Tetteroo
Bokaal(genoemd naar de in 2002 overleden zanger van de Tee-Set). Op het hoofdpodium, zijn er
shows van nieuw Nederlands talent.
Op zaterdag zullen nationale en internationale acts het grote podium met catwalk betreden.
Onder de noemer Stage Europe Network, treden op het 2e podium nieuw Europees talent op!
Westerpop maakt het gehele weekend gebruik van special effects.
Er is een festivalmarkt en een tof programma met straattheater! Tevens is er afsluitend vuurwerk!
Westerpop heeft een goede en zeer bekende reputatie als uitermate sfeervol festival.
Het is één van de bekendste evenementen en het grootste popfestival van de stad Delft.
Er is geen wanklank op Westerpop, de bezoekers zijn heel tof en in alle leeftijdsgroepen, aanwezig.
Tijdens de tweede dag van de 28e editie, op zaterdag 20 juli 2019, van het gratis toegankelijke
Westerpop festival in Delft, zal er ook een mooie festivalmarkt worden gecreëerd.
Het festival zal plaatsvinden op het sportterrein van het Stanislas College aan het Molenhuispad
vlakbij het prachtige historische centrum van Delft.
Er zullen kramen (non-food) tegen een huurprijs van € 90,- incl. per stuk worden aangeboden.
Er zullen geen Food-plaatsen, middels werving worden aangeboden.
Inschrijven kan tot 1 juni 2019!
Adresgegevens Westerpop voor de markt:
Stichting Westerpop
Raamstraat 67, 2613 RW in Delft.
markt@westerpop.nl
Bedankt voor uw aandacht!
Bijgaand het inschrijfformulier.
Met vriendelijke groet,
Stichting Westerpop
René Steijger
Raamstraat 67
2613 RW Delft Holland
info@westerpop.nl
www.westerpop.nl

STICHTING
WESTERPOP

WESTERPOP 2019
INSCHRIJFFORMULIER MARKT
Hierbij schrijft ondergetekende zich in voor 1 kraam op de 28e Westerpop Festival, dat
zaterdag 20 juli 2019 wordt gehouden in Delft. Ik maak het bedrag à € 90, - voor
15 juni 2019 over op ING-Iban rekening NL30 INGB 0000.551022 t.n.v. Stichting
Westerpop Delft.
NAAM

...............................................................................................................................

ADRES

...............................................................................................................................

POSTCODE

...............................................................................................................................

PLAATS

……………………………………………………………………………………

TELEFOON

..………………………………………………………………………………….

E-Mail:

.……………………………………………………………………………………..

WEBSITE:

…………………………………………………………………………………….

PRODUCT*

……………………………………………………………………………………

DATUM

……………………………………………………………………………………

HANDTEKENING
……………………………………………………………………………………..

* geen food-producten
opsturen naar: Stichting Westerpop, afd. Markt, Raamstraat 67
2613 RW Delft

U kunt de inschrijving zo spoedig mogelijk mailen naar markt@westerpop.nl
Door in te schrijven gaat u accoord met de bijgevoegde marktvoorwaarden !!!
Let op: uw inschrijving wordt pas definitief, als u een bevestiging ontvangt van Stichting
Westerpop.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Westerpop:
Peronne Schut op 06-38272748

WESTERPOP 2019
VOORWAARDEN MARKT
1. De aanvrager kan zich nimmer beroepen op mondelinge toezeggingen. Een aanvraag is
alleen geldig indien het totaalbedrag aan pacht voor 15 juni 2019 is overgemaakt op
girorekening van de Stichting Westerpop.
2. U dient zaterdag 20 juli uiterlijk 11.30 uur aanwezig te zijn. Het adres van het
Westerpopfestival is Molenhuispad 2614 GE in Delft.
3. U kunt met de auto of bus alleen het terrein betreden na goedkeuring van marktmeester
Gert, het is niet toegestaan om de auto achter de stand te parkeren. Westerpop biedt goede
alternatieven voor het parkeren van uw bus of auto.
4. U dient uw kraam voor 13.00 uur ingericht te hebben. Het is verboden uw kraam te
ontruimen voor afloop van het evenement. De verkoop moet stoppen om 23.30 uur. U
dient voor 21 juli 01.00 uur het terrein te verlaten.
5. Na het einde van het evenement zal de deelnemer (m/v) de door hem/haar gehuurde en ter
beschikking gestelde materialen in ongeschonden staat achterlaten. Eventuele ontstane
kosten door schade en/of nalatigheid van de deelnemer zijn voor kosten van de deelnemer.
6. De deelnemer is verplicht de door hem/haar gehuurde standruimte tijdens het evenement
schoon te houden en na afloop schoon op te leveren en geen vuilnis achter te laten.
7. De deelnemer kan de Stichting Westerpop nimmer aansprakelijk stellen voor de door de
deelnemer en/of derden geleden schade. Goederen van de deelnemer of van derden
bevinden zich voor risico van de deelnemer op het festivalterrein.
8. Het is de deelnemer niet toegestaan andere producten te verkopen dan zijn opgegeven
volgens het inschrijfformulier.
9. Bij het niet nakomen van enige financiële verplichtingen vervalt het recht tot deelname.
10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting Westerpop.
*Voor vragen Marktmeester Peronne Schut 06-38272748
e-mail: markt@westerpop.nl Web-site: www.westerpop.nl

