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Algemene informatie standhouders Christmas Fair 
 
Datum. 
Zondag 18 december 2022 van 12.00 tot 17.00 uur. 
 
Locatie. 
De Christmas Fair 2022 vindt plaats op het marktplein voor het Losserhoes (voormalig Gemeentehuis) en wordt door de vele vrijwilligers 
van onze muziekvereniging omgetoverd tot een sprookjesachtig decor dat met kerstkramen, prachtige verlichting, veel muziek en een 
heerlijk hapje en drankje zorgt voor het echte kerstgevoel. Daarnaast is er in de winkelstraten van Losser een Boerenmarkt is Kerstsfeer.  
 
Wat kunt u van ons verwachten? 
Wij willen u van harte uitnodigen om met uw producten deel te nemen aan onze Christmas Fair. Ons streven is de vele bezoekers een 
sfeervol evenement voor te schotelen zoals nergens in de wijde omtrek gehouden wordt. Wij bieden u dan ook een sfeervolle ambiance 
om uw producten te promoten. Verder doet de organisatie haar uiterste best ervoor zorg te dragen dat uw producten niet ook door 
andere standhouders verkocht worden. Dit kan natuurlijk niet gegarandeerd worden, maar we doen hiervoor onze uiterste best. We 
vinden het namelijk belangrijk dat het ook voor u als standhouder aantrekkelijk is op onze Christmas Fair uw koopwaar aan te bieden. 
Op deze manier hebben onze bezoekers, uw klanten, een ruime keuze tijdens deze Christmas Fair. De kramen die wij verhuren zien er 
verzorgd uit en zijn tevens voorzien van een schort om het werkblad. Iedere kraam is verlicht en voorzien van twee stoelen. 
Kantekening: De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van diefstal, gemis of verlies van goederen in welke vorm dan ook. 
De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel in welke vorm dan ook. De verkoop van eten en drinken dat bedoeld is om ter 
plekke te nuttigen, wordt verzorgd door de organisatie. 
Als organisatie houden we rekeningen houden we rekening met de coronaregels. 
 
Wat verwachten wij van u? 
Alle deelnemers dienen sfeervolle en verzorgde producten te verkopen. Tevens dienen de deelnemers ervoor te zorgen dat hun kramen 
er verzorgd uit zien. De deelnemers zorgen zelf voor een kleed op de kraam. Verder verzoeken wij u vriendelijk u te houden aan de 
vooraf afgesproken openingstijden. Tijdens de genoemde openingstijden is het niet toegestaan met uw auto het terrein te 
betreden. De kramen dienen bemand te blijven gedurende de openingstijden van de Christmas Fair. Tenzij hiertoe door de 
organisatie in overleg met de aanwezige standhouders wordt besloten, is het niet toegestaan uw kraam eerder te ontruimen of 
uw deelname voortijdig te beëindigen. Indien u een stroomaansluiting gereserveerd heeft, is deze bedoeld voor het aansluiten van 
extra kraamverlichting e.d. Het gebruik van elektrische kachels, koffiezetapparaten, enz. is in verband met overbelasting van het netwerk 
niet toegestaan. Bij het gebruik van deze apparaten zal de stroomaansluiting door de organisatie verwijderd worden zonder restitutie van 
het betaalde bedrag. Tijdens de Christmas fair verzorgen wij een kopje koffie/thee met iets lekkers. 
Besteedt u veel aandacht aan de versiering van uw kraam dan maakt u kans op de uitverkiezing van de mooist versierde kraam 2022. 
 
Betaling. 
Nadat wij uw deelnameformulier hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging waarop is aangegeven voor welke producten of 
diensten u hebt gekozen. Deze bevestiging dient tevens als nota en dient per ommegaande betaald te zijn. 
Na betaling, ontvangt u enkele weken voorafgaand aan de Christmas Fair de laatste informatie met o.a. de definitieve 
openingstijden. Zonder betaling wordt er géén kraam voor u gereserveerd. 
 
Annulering. 
Indien een deelnemer op grond van acceptabele en door de organisatie te bepalen gegronde redenen zijn of haar deelname aan de Fair 
wenst te annuleren, dient een annulering vergoeding betaald te worden van 50% van de stand- en materiaalhuur nadat de organisatie 
deelname heeft bevestigd; 75% bij annulering minder dan 1 maand voor de opbouw dag van de Fair; 100% bij annulering minder dan 14 
dagen voor de opbouw dag van de Fair. 
 
Waarom organiseren DTKS deze Christmas Fair? 
De opbrengst van deze Christmas Fair is bedoeld voor de aanschaf en het onderhoud van instrumenten voor het groeiende aantal leden 
van ons jeugdorkest, uniformen voor jeugdleden die doorstromen naar het A-orkest en verbetering van de interne opleiding.  
 
Organisatie. 
Christmas Fair Commissie DTKS 
Rudi Kroeze (coördinator kraamverhuur) 
Hannekerveldweg 65 
7581 BD  Losser 
christmasfair.losser@hotmail.com 
 


