
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogeveen / Fluitenberg, oktober 2018 

 

Beste aspirant standhouder, 

 

Het seizoen 2018 is nog in volle gang, maar toch blikken wij alvast vooruit naar 2019! 

 

Op 17, 18 en 19 mei 2019 organiseren wij het grootste outdoor kampeer en outdoor inspiratie evenement 

van noord / oost Nederland. Het evenement zal plaatsvinden in een landelijke setting op het terrein van 

Gasterij De Schildhoeve, te Fluitenberg bij Hoogeveen. Deze locatie is makkelijk te bereiken vanaf de A28, 

afrit 27, vanuit alle richtingen.  

 

De toegang voor dit evenement is gratis voor het publiek en ook het parkeren zal gratis zijn. 

 

Het moment van dit evenement is gekozen, zodat dit na de andere kampeerbeurzen valt en net voor de 

uitbetaling van het vakantiegeld voor de meeste mensen.  

 

We willen er met zo veel mogelijk standhouders op het gebied van kamperen met camper, caravan en tent 

én een groot aanbod outdoor, outdoor cooking en gerelateerde artikelen een prachtig evenement van 

maken.  

 

Om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor iedereen zijn ook de prijzen voor de stands voor deze 

eerste editie zo gunstig mogelijk gehouden.  

 

Losse plaatsen per m2   : € 10,00 per vierkante meter 

Pagodetent 3 x 3 meter inclusief vloer : € 300,00 

Pagodetent 4 x 4 meter inclusief vloer : € 375,00 

Pagodetent 5 x 5 meter inclusief vloer : € 425,00 

Marktkraam met luifel 4 meter  : € 100,00  

Stroomaansluiting    : € 45,00 (3KW) 



Bijdrage in mediakosten   : € 25,00 (ongeacht standplaats) 

Wat bieden wij: 

 
• Een evenement voor iedere kampeer en outdoor liefhebber in een gemoedelijke en landelijk 

gelegen setting 

• Plaats op het veld met een aantrekkelijke looproute voor het publiek, waardoor iedere stand in de 

kijker komt 

• Promotie van het evenement door middel van website, links, radioreclame, social media, 

evenementenpagina’s en plaatselijke aankondigingen, vermeldingen op evenementen websites en 

activiteitenpagina’s 

• Gratis entree voor het publiek 

• Evenemententerrein vlot en goed bereikbaar vanaf de snelweg A28, afslag Hoogeveen / Fluitenberg 

• Gratis parkeren 

• Verkeersregelaars en voldoende parkeergelegenheid 

• Bewaking van het evenemententerrein buiten openingstijden 

• EHBO aanwezig op het terrein 
 

 

Kijk ook op www.campenement.nl  

Wij hopen jullie dan ook te mogen ontvangen als standhouder. Voor meer informatie of het boeken van je 

standplaats kun je contact opnemen met Erik Doldersum: 06-54618624 of per mail: info@campodoor.nl 

 

Met vriendelijke vakantiegroet, 

 

Erik Doldersum 

 

Campenement is powered by:  en  

 

Bijlage: bepalingen en voorwaarden 
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Bepalingen en voorwaarden Campenement 2019 

 

Opbouw: 

 

- donderdag 16 mei 2019 9.00 tot 21.00 

 

Hierna is het terrein gesloten voor voertuigen / auto’s en kunnen eventuele goederen voor de stands alleen nog per steekwagen 

/ bagagewagen het terrein op. 

 Vrijdag om 9.30 uur dienen alle stands en kramen startklaar te staan voor ontvangst van het publiek. 

 

Afbouw: 

 

- Zondag 19 mei van 17.00 tot 21.30 uur mogelijk. Hierna is er geen toezicht / bewaking meer op het terrein. Maandag 20 

mei uiterlijk 12.00 moeten alle spullen en voertuigen van het terrein verwijderd zijn. Afbouwen van stands vóór 17.00 is 

niet toegestaan, uit respect voor het publiek en de medestandhouders. 

 

Voorwaarden: 

 

- Campenement is vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019 dagelijks geopend voor het publiek van 10.00 tot 17.00 

uur 

- Het stageld dient 4 weken voor aanvang van het evenement voldaan te zijn.  

- Indien de deelnemer het contract verbreekt langer dan 6 weken voor aanvang van de eerste dag van het evenement, is 

de deelnemer 50% van het deelnamebedrag als schadevergoeding verschuldigd. Indien de deelnemer het contract 

binnen 6 weken voor aanvang van het evenement verbreekt, moet het volledige deelnemersbedrag betaald worden. 

- Deelname aan het Campenement is geheel voor eigen risico. Ondanks het feit dat er bewaking op het terrein aanwezig 

is, stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, dan wel stand materiaal.  

- De deelnemer dient zelf verzekerd te zijn tegen brand, diefstal of beschadigingen aan eigen materiaal of dat van derden 

tijdens opbouw, het evenement zelf en de afbouw. 

- Het terrein zal bewaakt worden tijdens de nachten van 16 op 17 mei, 17 op 18 mei en 18 op 19 mei 

- De organisatie kan om welke redenen dan ook besluiten Campenement geen doorgang te laten vinden. Deze redenen 

moeten wel zeer gewichtig zijn. Deelnemer heeft dan geen recht op vergoeding van gemaakte kosten buiten de 

standhuur om. 

- De standruimte dient schoon opgeleverd te worden na afloop van het evenement. Afval dient door standhouder zelf op 

verantwoorden wijze afgevoerd te worden. 

- Deelnemers met culinaire producten dienen zich aan de regels en voorwaarden te houden an de Keuringsdienst van 

Waren. 

- Folders, flyers en andere promotiematerialen mogen alleen op de eigen stand aangeboden worden en niet elders op 

het terrein. 

- Er wordt verwacht van de standhouder dat het aanbod van goederen overeenkomt met de gemaakte afspraken.  

- De deelnemer is alleen verzekerd van deelname indien de huur voldaan is binnen de gestelde termijn. Bij niet volledige 

betaling kan de standhouder geen recht op stadruimte doen gelden. 

- Er mogen geen artikelen en personen op dusdanige manier geëxposeerd worden dat ze in strijd zijn met openbare 

orde, veiligheid en de goede zeden. 

- In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie. Afwijkende bepalingen en 

afspraken zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging van de organisatie. 

 

 

 


