
Beste kraamhouder,  

Dank voor jouw interesse voor een kraam op Festival Kleur.  

Inschrijving: 

Om jouw inschrijving definitief te maken vul je het inschrijfformulier op de website volledig in én heb 
je de kraamhuur volledig betaald.   

Wijziging/annulering: 

Wil je iets aanpassen aan je reservering, dan kun je dit tot uiterlijk 15 september per e-mail aan ons 
doorgeven. 
Tot 25 augustus kun je kosteloos annuleren door een e-mail te sturen. De annulering is pas 
definitief als je hier van ons een schriftelijke bevestiging terug ontvangen hebt, reeds overgemaakte 
deelnamekosten worden dan terugbetaald. Bij annuleringen na 25 augustus blijft het volledige 
bedrag verschuldigd. 

Betaling: 

Een kraam kost je 50 euro. Dit bedrag zien wij uiterlijk 22 augustus tegemoet op het 
rekeningnummer van Stichting Rainbow o.v.v. jouw bedrijfsnaam én FK 2018. Het rekeningnummer 
is: NL90INGB0674186230. 

Verder nog: 

* Wij bieden ruimte aan non-food en food aanbieders. Drank mag niet verkocht worden (tenzij 
uitdrukkelijk met ons besproken/vastgelegd). We zullen hier streng op toezien.  

* Wij gaan ervan uit dat je een WA-verzekering hebt of andere noodzakelijke vergunningen. Dit is 
een verplichting.  

* Je kunt specifieke wensen aangeven. Wij doen ons uiterste best om hier rekening mee te houden. 

* De kramen worden binnen en buiten neergezet. 

* We gaan ervan uit dat je de producten aanbiedt die je hebt aangegeven bij aanmelding. Mocht je 
anders willen, overleg het dan met de organisatie. 

* De opbouw start om 11.00 uur. Om 11.45 uur dient jouw kraam opgebouwd te zijn. Meld je bij de 
voordeur en iemand van de organisatie wijst je de weg. 

* De afbouw start om 19.00 uur. Eerder afbreken is niet toegestaan zonder toestemming van de 
organisatie. 

* Er mag geen schade worden toegebracht aan de kraam, het park en de voorzieningen in het 
gebouw. 

* Je bent zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak van en rondom de gehuurde kraam. Je eigen 
afval dien je zelf af te voeren. Neem sowieso vuilniszakken en eventuele schoonmaakspullen mee.  



Adresgegevens: 

De Ruimte  

Nimfenplein 1 

1363 SV Almere Poort  

(voor het Homeruspark) 

 

We gaan uit van veel gezelligheid, warmte en natuurlijk veel kleur! Tot snel bij Festival Kleur. 

Specificaties kraamplaats:  
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Naast de 3 meter van de kraam bieden wij nog 1 meter aan extra ruimte naast de kraam aan. Hiervan 
kun je gratis gebruikmaken. 

Promotie eigen kraam: 

Promoot je eigen kraam op social media door www.instagram.com/festivalkleur te taggen in je 
bericht, de hashtag #Festivalkleur te gebruiken en/of een mooie foto met tekst op het FB-event 
Festival Kleur (tweede editie): Freedom! te plaatsen. Vergeet het evenement ook niet toe te voegen 
aan je eigen Facebook-bedrijfspagina.  

Wij promoten jouw bedrijf zelf ook graag op onze eigen social mediakanalen. Om dit te kunnen doen 
willen wij je vragen een aantal dingen toe te sturen:  

- Een mooie foto('s) 

- Korte bio 

- Korte tekst over wat jij verstaat onder “vrijheid” (i.v.m. het thema van deze editie).  

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/festivalkleur
https://www.facebook.com/events/423982854785806/

