AANSOEK VORM
UITSTALLERS
KLIPSPRUIT RIVIER FEES 2018
Watter tipe stalletjie gaan jy
bedryf (merk asb)

Gewoon

Kos/Deli/Eetgoed

Wyn/Alkohol

Eienaar Besonderhede
Naam van stalletjie:
BTW nommer (indien van toepassing):
Fisiese adres:
Pos adres:
Kontak persoon NAAM:
Kontak persoon VAN:
Id nommer:
Telefoon nr:
Selfoon nr:
Epos adres:
Faks nr:
Produk Besonderhede
Wat is die hoof produk wat jy verkoop:
Lys asb al die produkte wat jy in jou stalletjie gaan verkoop:

Hoe word jou produk vervaardig:
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Met die hand
Klipspruit River fees 2018

In n fabriek
Parafeer

Visuele materiaal van jou produk/te en jou stalletjie (indien jy voorheen by ander geleenthede
uitgestal het) moet jou aansoek vergesel
Watter materiaal heg jy by jou
Kleur afdrukke
CD
Kleurfotos
aansoek aan?
Slegs vir Kos/Deli/Eetgoed stalletjies
Hoe word jou produk voorberei?

Vooraf

Gas

Oop vuur

Ander

Indien Ander - beskryf asb
Slegs vir wyn/alkohol stalletjies
Kontak besonderhede van Drank Lisensiehouer (Heg asb afskrif van Dranklisensie aan)
Naam

Van

Id nommer
Telefoon nr

Faks nr

Epos adres
Algemeen
Doen jy aansoek vir 'n enkel stalletjie of dubbel:
Gaan jy persoonlik jou stalletjie beman?

ENKEL

DUBBEL

JA

NEE

Indien NEE, verskaf besonderhede oor die persoon/e wat jou stalletjie gaan beman:

Stel jy belang om jou stalletjie op ons webwerf te
adverteer teen addisonele fooi?

JA

NEE

Onderneming
Aansoekers moet elke bladsy van die vorm asook die terme en voorwaardes parafeer en die laaste
bladsy in vol onderteken. Vorms wat nie geteken is nie , sal nie oorweeg word nie. Hiermee verklaar
ek dat alle inligting soos hierby deurgegee, waar en korrek is. Ek onderneem om alle dokumente en
sertifikate in te dien saam met my aansoek. Deur die ondertekening van hierdie vorm bevestig ek dat
ek gemagtig is om die vorm te teken en aansoek te doen vir die uitstal en verkoop van die produkte
soos gespesifiseer. Ek aanvaar die terme en voorwaardes en is gebonde daardeur.

NAAM EN VAN
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DATUM
Klipspruit River fees 2018

HANDTEKENING
Parafeer

Terme en Voorwaardes
1

Aansoeke kan per epos aan Estelle@klipspruitriverresort.co.za gestuur word

2

Lees die aansoekvorm goed deur en parafeer onder aan elke bladsy

3

Dien jou aansoek in voor 31 Maart 2018

4

n Maksimum van twee stalletjies per eienaar sal toegeken word

5

Elke stalletjie moet sy eie aansoek hê - al is die eienaar dieselfde persoon

6

Heg asb die volgende by jou aansoekvorm aan

6.1

Afrskrif van jou identiteitsdokument

6.2

n Bewys van jou adres

6.3

Visuele materiaal van al jou produkte asook fotos van vorige stalletjies waar jy al uitgestal
het indien wel

6.4 Geldige SAMRO lisensie waar van toepassing
6.5 Kopie van tweedehandse Handelaar sertifikaat waar van toepassing
7

Vir kos/deli en eetgoed stalletjies

7.1

Al die dokumente soos gelys in punt 6 plus die volgende:

7.2

Afskrif van 'n geldige geskiktheidsertifikaat van jou eie munisipaliteit

7.3

Kopie van n geldige gas-sertifikaat waar van toepassing

8

Vir wyn/alkohol stalletjies

8.1

Al die dokumente gelys in punt 6 plus die volgende:

8.2

Afskrif van geldige Dranklisensie
Terreine

1

Klipspruit Rivier Fees Bestuur plaas stalletjies op uitgesoekte ruimtes wat maksimum
blootstelling verseker tydens die fees.

2

Die Stalletjies word in die omtrek van die musiektent uitgesit.
Keuring

1

Hierdie aansoek is onderhewig aan goedkeuring deur die Klipspruit Rivier fees bestuur. Dit
is nodig omdat meer aansoeke as die beskikbare stalletjies ontvang word. Die
keuringsbesluit is finaal.
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Klipspruit River fees 2018

Parafeer

Stalletjiehuur
1

Die huur word verhaal vir die volle duur van die fees - 26 tot 27 Oktober 2018.

2

Die fooi per 6x6 meter stalletjie beloop R500. Hierdie fooi sluit in elektrisiteits punt met
krag vir ligte en kaartmasjien en 'n waaier. Slegs 15 ampeer sal per stalletjie beskikbaar
wees.
Verskuiwing van stalletjies

1

Jy word nie toegelaat om jou stalletjie te skuif na 'n ander plek op die feesterrein nie.
Stalletjie plasings word vooraf uitgewerk en toegeken. Stalletjies mag nie op 'n ander plek
as hierdie toegekende spasie opgestel word nie
Grootte van stalletjies

1

Areas waar stalletjie eienaars toegelaat word om op te stel gespesifiseer deur bestuur en
aangedui wanneer eienaars begin opstel

2

Alles moet ingepas word in jou stalletjie spasie; advertensie, naamborde, produkte, cazebo
pale (indien van toepassing). Neem jou stalletjie buurman in ag en moenie sy spasie
gebruik nie

3

Indien jy by jou stalletjie oornag moet hierdie fasiliteit (tent of karavaan) ook by jou spasie
ingesluit word
Produkte

1

Jy moet jou produkte duidelik aandui op die aansoekvorm en seker maak alles is gelys

2

Uitstallers kan nie na die tyd ander produkte verkoop as waarvoor hulle aansoek gedoen
het nie

3

Sou jy besluit om produkte by te voeg of om nie meer 'n produk te verkoop nie moet
Klipspruit Rivier fees op skrif ingelig word. Die stalletjies word so gekeur dat daar 'n
verskeidenheid van produkte is en dat produkte nie oorvleuel nie.

1

Verblyf en Toegang
Uitstallers wat in die kampeer terrein wil oornag of enige verblyf opsie in die oord wil
gebruik, kan so doen teen die standaard tarief wat ten tye van die fees geld. Die bestuur
van Klipspruit River resort kan nie die beskikbaarheid van verblyf waarborg nie en daarom
is vroegtydige vooraf bespreking die verantwoordelikheid van die stalletjie houer en
noodsaaklik.

2

Uitstallers wat by hulle stalletjie wil oornag sal toegelaat word teen R250 vir die naweek.
Hierdie toegewing sal slegs toegelaat word indien die slaapplek inpas in die area wat vir
die stalletjie uitgemerk is. Dit mag nie losstaande wees nie

3

Slegs twee (2) persone per stalletjie mag die oord binnekom. Enige addisonele persone
wat by die stalletjie wil aansluit betaal die dagbesoek tarief wat geld ten tye van die fees
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Klipspruit River fees 2018

Parafeer

Handelsure
1
2
3

Stalletjies moet vir die volle feestydperk bedryf word, dit wil sê beide die vrydag en
saterdag.
Handelsure van stalletjies wat gewone goedere verkoop is van 9 uur vm tot 6 uur nm vir
beide dae.
Handelsure van stalletjies wat kos/deli/eetgoed/wyn/alhokol verkoop is van 12 uur vm
(middag) tot 12 uur nm vir 26 Oktober 2018 en van 9 uur vm tot 12 uur nm op 27 Oktober
2018.
Skade en Eise

1

Stalletjies moet opgepak word na handelure, spesifiek voorraad. Alle voorraad word op eie
risiko in stalletjies gelos. Klipspruit Rivier fees aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige
diefstal of skade van enige aard nie.
Algemene Reëls

1

Die Klipspruit Rivier Fees bestuur behou die reg voor om 'n stalletjie te laat verwyder
wanneer die stalletjiehouer teenstrydig is met die reëls van die fees, insluitend waar:

1.1

Die stalletjiehouer of enige ander persoon betrokke by die bemanning van die stalletjie
hom/haar wangedra

1.2

Stalletjies drank verkoop sonder toestemming en die nodige lisensie

1.3

n Uitstalruimte vuil of onnet is en sodoende die beeld van ander stalletjies en die fees
benadeel

1.4

Uitstaande gelde verskuldig is aan die Klipspruit Rivier fees

1.5

Die stalletjie nie by die handelsure hou nie

1.6

Enige kriminele oortreding begaan word

1.7

Die stalletjie nie by die uitstalruimte en reëls van die opslaan van 'n stalletjie hou nie

1.8

Die stalletjie ander produkte verkoop as wat goedgekeur is tydens die aansoekproses

2
3
4
5
5.1
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Stalletjiehouers wat van oop vuur of gas gebruik maak om produkte te vervaardig MOET
'n brandblusser in hulle stalletjiespasie aanhou wat ten alle tye byderhand en sigbaar is in
'n geval van nood
Die Klipspruit Rivier Fees aanvaar geen verantwoordelikheid vir produkte wat nie verkoop
nie en gee geen waarborg daarvoor nie
Die Klipspruit Rivier Fees kan geen waarborg gee vir die eksklusiwiteit van produkte nie
Riglyne spesifiek vir kos/deli/eetgoed stalletjies
Alle uitstallers moet in besit wees van 'n geskiktheidsertifikaat wat ten alle tye by die
stalletjie vertoon moet word

Klipspruit River fees

Parafeer

Riglyne spesifiek vir kos/deli/eetgoed stalletjies (vervolg)
5.2

Alle voedsel hanteerders moet voldoende opgelei wees in veilige en higiëniese hantering
van voedsel

5.3

Alles voedsel hanteerders moet voldoende oorklere en hoofbedekkings dra

5.4

Koue voedsel moet onder 5 grade C gehou word en warm voedsel moet bokant 65 grade C
gehou word

5.5

Daar mag nie by die kosstalletjie gerook word nie

5.6

n Houer met water en seep moet beskikbaar wees vir die was van hande

5.7

n Geskikte vullishouer met dig sluitende deksel moet in die stalletjie gehou word
Aanmeld van probleme

1

Alle probleme moet direk aan Estelle Debbes gekommunikeer word tydens die feestydperk
per sms, whatsapp of telefoonoproep by 072 692 3792
Elektrisiteit

1

n Kragpunt word voorsien aan stalletjies waar aangedui. Hierdie kragpunt is slegs vir die
gebruik van 'n lig, waaier en 'n kaartmasjien. Indien jy enige ander elektriese apparaat (bv
ketel, stofie,ens) gaan gebruik moet jy dit op jou aansoek aandui sodat daar addidionele
voorsiening vir 'n ekstra kragpunt gemaak kan word. Hierdie addisionele kragpunt is
bykomend tot jou rekening

2

Die koste vir 'n addisionele kragpunt by 'n stalletjie beloop R300 en moet VOORAF gereël
word tydens jou aansoek.
Sekuriteit

1

Die Klipspruit Rivier Fees bestuur neem voorsorg om die veiligheid van stalletjiehouers en
feesgangers te verseker. Dit is egter nog steeds die verantwoordelikheid van
stalletjiehouers om hulle eiendom en inhoud van hulle stalletjie te verseker. Die fees
bestuur dra geen verantwoordelikheid vir enige diefstal of skade nie
Parkering

1
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Voertuie mag nie binne die feesterrein by n stalletjie parkeer nie. Stalletjie houers moet
goedere aflaai en dan van die publieke parkering gebruik maak.

Klipspruit River fees

Parafeer

Terme en voorwaardes
1

Elke uitstaller sal voorsien word van 'n afskrif van sy aansoek met die terme en
voorwaardes wat onderteken moet word tydens registrasie met die feesnaweek
Betalings

1

2
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Betaling vir stalletjies moet asb direk oorbetaal word in die bankrekening van Klipspruit
Rivier fees.
n 50% Deposito van die totale Uitstallersfooi is betaalbaar teen 30 April 2018. Die verskil is
betaalbaar teen 01 Oktober 2018. Alle uitstallers waarvan die deposito betaling nie
ontvang is teen 30 April 2018 nie se spasie sal aan die volgende aansoeker beskikbaar
gestel word

Klipspruit River fees

Parafeer

