
 

Voorwaarden standhouders ZGG-zendingsdag 
(versie 2023) 
 
Als u zich aanmeldt als standhouder op de zendingsdag dient u akkoord te gaan met onderstaande 
voorwaarden. Lees deze voorwaarden dus goed door.  
 

• De aanmelding betreft uitsluitend een aanvraag en is geen garantie voor definitieve plaatsing. 
• U verkoopt alleen die producten die u ook heeft opgegeven op het aanmeldformulier. ZGG 

behoudt zich het recht voor (een gedeelte van) het assortiment te weigeren. ZGG ziet hier strikt 
op toe. 

• Vanwege de voorwaarden van de Evenementenhal mogen in de stands geen etenswaren en 
snoep worden verkocht, tenzij anders overeengekomen. 

• Het is niet toegestaan legerspeelgoed en/of speelgoedwapentuig aan te bieden zoals 
nepwapens, knalerwten, trektouwtjes, leger Sluban, alsook laserpennen en dergelijke. 

• Het maximaal aan te vragen kramen is drie, tenzij anders overeengekomen met ZGG. Ook voor 
de aanvraag van het aantal kramen geldt dat dit geen garanties biedt voor definitieve toewijzing. 

• Het is niet mogelijk om halve kramen aan te vragen. 
• ZGG beslist over toelating van standhouders en zal uiterlijk eind april 2023 bevestigingen of u 

een stand krijgt toegewezen en of het door u voorgestelde assortiment akkoord is. 
• Na toelating ontvangt u een bevestigingsbrief. Deze ontvangt u begin mei 2023. Het inschrijfgeld 

dat in deze brief staat vermeld, dient voor 1 juni 2023 te zijn betaald via het volgende 
rekeningnummer: NL63 RABO 0322 4013 13. Uw inschrijving is pas definitief nadat ZGG het 
inschrijfgeld ontvangen heeft.  

• Het tarief per kraam van 4 meter lengte + dakje en verlichting bedraagt € 150,00 (exclusief 
stroompunt).  

• Een stroompunt in de kraam kost € 40,- extra. Dit zijn kosten die door de Evenementenhal bij 
ons in rekening worden gebracht en door ZGG worden doorberekend. U dient zelf voor 
verlengsnoeren en/of haspels te zorgen. 

• Zendingscommissies en zendingswinkels die volledig opereren ten bate van ZGG en de 
opbrengst volledig afdragen hoeven geen standtarief te betalen. U kunt per commissie of winkel 
maximaal twee kramen aanvragen. Heeft u extra kramen nodig, dan kan dit eventueel in overleg 
met ZGG.  

• We verwachten dat overige standhouders die niet volledig opereren ten bate van ZGG (een deel 
van) de opbrengst bestemmen voor ZGG. We verzoeken u vriendelijk om dit voor 15 juli 2023 
naar ZGG over te maken. 

• Het is niet mogelijk om vooraf de indeling van de stands op te vragen. Deze indeling is pas op de 
zendingsdag beschikbaar. Eventuele voorkeuren (die u bij uw aanmelding vermeld heeft) 
worden zoveel mogelijk meegenomen. Deze voorkeuren kunnen niet gegarandeerd worden. 

• In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om het assortiment (in de paden) voor de 
kraam te plaatsen. 

• Het is niet toegestaan om tijdens het hoofdprogramma en de verkoopperiode de kraam op te 
ruimen of af te breken.  

• Aanwijzingen van de leden van de zendingsdagcommissie dienen te worden opgevolgd zowel 
voor, tijdens als na afloop van het programma op de zendingsdag. 

 


