Snuffelroute Millingen aan de Rijn

Huisregels 2022
Bedankt voor uw inschrijving voor de Snuffelroute te Millingen aan de Rijn. Hieronder staan enkele
vervolgstappen, regels en verplichtingen die u, met uw inschrijving aangaat. Wij vragen u deze met
aandacht te lezen en vriendelijk op te volgen.
1. Wij vragen u , uw oprit/ schuur/ garage/ voortuin ter beschikking te stellen voor het
uitstallen van uw spulletjes op zondag 28 augustus 2022.
2. Daarbij bent u herkenbaar door de, door ons, geleverde vlaggenlijn, ballonnen en de A3
poster achter uw raam. Deze spullen zijn beschikbaar circa een week voor het evenement.
Daarbij inbegrepen is ook uitdeelmateriaal met de route voor de bezoekers.
3. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een kraam/tafel/partytent.
4. Het evenement is van 11:00-16:00. Op- en afbouw geschiedt ca. een uur van te voren en een
uur achteraf.
5. Door inschrijving zijn wij op de hoogte van uw naam, adres, telefoonnummer, bij
overschrijving: bankgegevens en e-mailadres. U gaat ermee akkoord dat wij deze gegevens
slechts, enkel en alleen gebruiken voor het controleren van de inschrijving, u vooraf te
informeren over de gang van zaken, u te kunnen bereiken m.b.t. calamiteiten, de route vast
te kunnen stellen en om u achteraf te benaderen voor eventuele feedback. Daarnaast
willen wij u benaderen met een herinnering voor deelname aan de volgende snuffelroute.
6. Tevens zullen er onderweg op deze dag foto’s gemaakt worden. Deze zullen gebruikt gaan
worden op Facebook en voor reclamedoeleinden en publiciteit voor volgend jaar. Wenst u
niet gefotografeerd te worden, kunt u dit via e-mail (info@snuffelroutemillingen.nl) aan ons
kenbaar maken.
7. De inschrijving is volledig als: er €10,00 gestort is op rekening NL21RABO0350741298 tnv
F.M.P. van Kuijk o.v.v. uw deelnemersnaam en adres of is ingeleverd op 1 van de
onderstaande adressen. U dient dat afgepast € 10,00 te betalen in een dichte envelop, met
daarop uw naam, adres en telefoonnummer. Daarnaast dient u zich
info@snuffelroutemillingen.nl op te geven, met bovenstaande gegevens. Wij nemen dan
z.s.m. contact met u op om uw inschrijving te bevestigen. Met deze €10,00 zal de organisatie
zorg dragen voor publicatie, de posters, de vlaggenlijn en de ballonnen.
8. Het evenement is altijd onder voorbehoud en kan door extreem slecht weer of door COVID
19 worden afgelast. De organisatie zal geen aansprakelijkheid nemen m.b.t. eventuele
gemaakte kosten of een teruggave in werking stellen als er al kosten zijn gemaakt m.b.t. de
promotie van het evenement. Wel is er een regeling te treffen met deelnemers die wensen
een volgend jaar weer mee te doen. De beslissing van afgelasting ligt bij de organisatie.
9. Als deelnemers dient u zich aan een paar regels te houden. Daar wij u niet komen
controleren gaan we ervanuit dat u kennis neemt van deze regels en daar naar handelt. Zo
mag u NIET op de stoep of op straat uw spullen uitstallen. Alleen uw eigen (voor)terrein is
beschikbaar voor de snuffelroute. Daarnaast mag u NIET als ondernemer meedoen. Deze
route is alleen voor particulieren. Ook is er GEEN vergunning voor het schenken/ verkopen
van alcohol en het ter plaatse bereiden en verkopen van voedsel (eigen consumptie
daarbuiten gelaten). Indien de coronamaatregelen nog van kracht zijn, vragen wij u 1,5
meter afstand te houden van de klanten, indien nodig een mondkapje te dragen en uw

handen te wassen en desinfecteren.
10. U bent zelf verantwoordelijk voor het opbouwen en weer afbreken en natuurlijk netjes
achterlaten van uw eigen terrein.
11. Op deze snuffelroute gaat het om tweedehands-spullen. U mag van te voren in de
aanmelding aangeven wat u gaat verkopen. Dat kunnen we in de route gaan vermelden. Alle
deelnemers krijgen voldoende A4-tjes met alle deelnemers en een plattegrond van Millingen
met genummerde locaties. Deze kunnen aan de voorbijgangers/ bezoekers worden
uitgedeeld.
12. De prijzen bepaalt u zelf.

Wij wensen u veel succes en een goede verkoop!

Organisatie Snuffelroute Millingen aan de Rijn

