Stichting Voerendaal Promotie
Mirbachstraat 14
6367 CW Voerendaal

HUISREGELS
Jaarmarkt - Zondig va Voelender

TEL:
WEB:
MAIL:
KVK:
IBAN:

Evenement:
Datum:
Locatie:
Tijdsduur:

d’r Zondig va Voelender - Jaarmarkt Voerendaal
Zondag 26 juni 2022
Centrum Voerendaal
11:00 - 22:00 uur

Contactpersonen:

Remi Daniëls (voorzitter)
Mandy Daniëls (penningmeester)
Miquel Kimble (secretaris)
Henny Crutzen (horeca ‘t Brändhuske)

06 - 121 467 28
www.voerendaalpromotie.nl
hallo@voerendaalpromotie.nl
71363319
NL35 RABO 0329 3504 12

0612146728
0624119135
0630788058
0610562687

HUISREGELS BEZOEKERS
Op het evenemententerrein geldt vanaf zaterdag 25 juni een parkeerverbod vanaf 23:00 uur.
Deze loopt, op uitzondering van het horecaplein, af op zondag 26 juni 18:00 uur.
Het parkeerverbod op het horecaplein loopt door tot zondag 26 juni 23:00 uur.
Parkeermogelijkheden zijn op de plattegrond aangegeven, exclusief kleinere parkeerhavens, te weten
onderaan Jeustraat, achterkant PLUS Supermarkt, Achterkant Aldi supermarkt & Anytime Fitness
Ter hoogte van Kerkplein 63 (voormalig café Chanda’s) is een EHBO post van het Rode Kruis aanwezig
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en
haar medewerkers. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel
voor eigen risico van de bezoeker.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan
bezoekers en/of goederen van bezoekers.
Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners.
Alle bezoekers geven bij betreden van het terrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze
videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
In samenwerking met café ‘t Brandhüske (kerkplein 65) wordt een horecaplein ingericht. Voor dit horecaplein zijn
bij café ’t Brandhüske consumptiebonnen á €2,20 (betaling middels cash en/of pinverkrijgbaar die tijdens en na
het evenement geldig zijn en blijven bij café ‘t Brandhüske.
Mochten de weerstomstandigheden dusdanig slechts zijn, zal het programma van het horecaplein
naar binnen verplaatst worden bij café ’t Brandhüske.
Toegang tot het evenemententerrein en horecaplein is gratis.

