DEELNEMERSREGLEMENT
Voor alle deelnemers aan Doesburg Binnenste Buiten is de volgende informatie van groot belang. Wij
verzoeken u daarom met de onderstaande informatie en organisatorische maatregelen goed rekening
te houden.
1.

Eenieder dient zich te houden aan de vastgestelde openings- en sluitingstijden, wo. t/m vr. van
9:00 tot 21:00 uur en za. Van 9:00 tot 17:00 uur. Dit houdt dus ook in dat de kramen ingepakt
en bezet blijven tot de sluitingstijd van Doesburg Binnenste Buiten.

2.

Het is niet toegestaan om tijdens deze dagen op enigerlei wijze mechanisch versterkte muziek
of gesproken woord ten gehore te brengen, tenzij hierover vooraf toestemming/vergunning is
gegeven door de organisatie van Doesburg Binnenste Buiten.

3.

U dient bij het plaatsen van de kramen of verkoopwagens de voorzijde hiervan gelijk te houden
met de molgoot, d.w.z. dat de rijweg geheel vrij moet blijven. Daar waar dit niet mogelijk is
wordt de plaats van de kraam/wagen in overleg met de organisatie bepaald.

4.

U dient om de kraamzeilen 's avonds binnen op te bergen omdat u als huurder aansprakelijk
bent voor schade of verlies.

5.

Wanneer u voor uw kraam elektriciteit nodig heeft van derden, dient u hiervoor zelf te zorgen.
De aansluit- en verbruikskosten hiervan zijn voor rekening van de verbruiker. Snoeren en
kabels die de looproutes van het publiek kruisen dienen te worden afgedekt.

6.

Alle deelnemers dienen ervoor te zorgen dat 's avonds na sluiting van de kramen de straat en
stoep onder en rond de kraam schoon worden achtergelaten.

7.

Gedurende de vier dagen Doesburg Binnenste Buiten is de binnenstad, evenals in voorgaande
jaren, voor alle verkeer afgesloten. Laden en lossen is alleen toegestaan van 7.00 tot 9.00 uur
en van 21.00 tot 22.00 uur. Wij verzoeken u dit ook mede te delen aan uw leveranciers, zodat
zij bij het aanleveren van de goederen rekening kunnen houden met het feit dat de
bereikbaarheid in de binnenstad problemen kan geven.

8.

Tijdens de openingsuren van Doesburg Binnenste Buiten zal er in de Kerkstraat, in de
nabijheid van de Markt, een infopost zijn die bezet is door medewerkers van de organisatie.
Met al uw vragen en problemen van organisatorische aard kunt u tussen 8:00 en 21:30 uur bij
hen terecht. De infopost is bereikbaar onder nummer 06-30864776 en per mail via
info@doesburgbb.nl.

9.

Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn en goed rekening te houden met de geldende
voorschriften en eisen welke worden gesteld door de Voedsel en Warenautoriteit, de GHOR
(veiligheidsregio) en de brandweer i.v.m. de verkoop van etenswaren en het gebruik van b.v.
gasflessen. Kopieën van deze voorschriften kunnen bij het secretariaat of de infopost worden
verkregen.

10.

Alle aanwijzingen welke gegeven worden door de leden van de organisatie van Doesburg
Binnenste Buiten, ambtenaren van de gemeente Doesburg, politie en/of brandweer dienen
stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Wij hopen dat ook dit jaar het evenement weer zal slagen en wensen allen een goede, gezellige en
succesvolle Doesburg Binnenste Buiten toe,

Evenementencommissie
Doesburg Binnenste Buiten.
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