
 
Algemene voorwaarden en bepalingen Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen aangaande evenementenpleinen, vermaakcentra, 
terrassen, standplaatsen en schepen. 

 

   Inschrijving, betaling en voordracht 
1. Voordracht voor een vergunning zal alleen plaatsvinden nadat het 

verschuldigde bedrag volledig betaald is aan de Stichting 
Vierdaagsefeesten Nijmegen, hierna te noemen:  “Stichting VDF”. 

2. Van de te betalen bedragen dient 50% van de totaalnota per 15 mei 
van het betreffende jaar betaald te zijn. De resterende 50% van de 
totaalnota moet voor 15 juni van het betreffende jaar voldaan zijn. 
In geval van niet tijdige betaling vervalt de inschrijving met 
onmiddellijke ingang. 

3. Betaling à contant is niet mogelijk. Alle vermelde bedragen zijn in 
euro’s. 
 
Verlening/weigering vergunning 

4. In geval de vergunning wordt geweigerd wordt het betaalde bedrag 
zonder aftrek van kosten aan de aanvrager gerestitueerd. 

5. In geval van annulering van de aanvraag door de aanvrager na 1 
april van het betreffende jaar worden € 70,-- administratiekosten en 
de gemeentelijke legeskosten in rekening gebracht. De Stichting 
VDF is alsdan gerechtigd de betreffende aangevraagde vergunning 
te verlenen aan (een) derde(n). 

6. In geval de aanvrager na 31 mei van het betreffende jaar de 
aanvraag wijzigt dan is €70,-- administratiekosten verschuldigd. De 
Stichting VDF is bevoegd  om verzochte wijzigingen in de aanvraag 
niet te honoreren. 

7. In de vergunning/pachttoestemming is de locatie en afmetingen 
van het terras en/of de standplaats aangegeven. 

8. De aanvrager/exploitant is verplicht voor een kraam en/of 
verkoopwagen e.d. te huren via een officiële 
marktkraam/verkoopwagen-verhuurder (Van de Wal verhuur: 024-
3784237) dan wel dienen  zelfgebouwde kramen/verkoopwagens 
te voldoen aan alle daaraan gestelde voorwaarden. Ter plekke 
uitgebouwde kramen en verkoopwagens zijn niet toegestaan. 

9. De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor deugdelijke bekabeling, 
afdekking van de bekabeling met rubbermatten, (verdeel-)stekkers 
en leidingen van de stroom- en watervoorzieningen naar uw 
standplaats en/of terras. Reparatiekosten aan stroom- en 
watervoorzieningen veroorzaakt door het toedoen van de exploitant 
c.q. welke aan de exploitant zijn toe te rekenen worden bij de 
exploitant in rekening gebracht. Kramen en verkoopwagens die niet 
voldoen aan de wettelijke eisen worden op kosten van de 
betreffende exploitant verwijderd waarbij geen aanspraak kan 
worden gemaakt op terugbetaling van de pachtsom of enige andere 
vorm van schadevergoeding. 

10. De Stichting VDF hanteert de voorwaarden als vastgelegd in het 
convenant 2019-2023 dan wel het daaropvolgende convenant met 
de Gemeente Nijmegen. 

11. Indien u voor 15 maart geen vergunningaanvraag indient (of als 
blijkt dat u geen recht heeft op vergunning), vervalt het recht van 
inname van de openbare ruimte zeker daar waar het gaat om 
openbare ruimte met een aanwijsbare functie ter ondersteuning van 
het crowdmanagement, aan st. VDF. Op basis van het convenant 
wijst zij de vrijgekomen ruimte toe aan de eerst rechthebbende. 

12. Een aantoonbaar klachtenpatroon (door het jaar heen) over de 
aanvrager, welk patroon bekend is bij de gemeente Nijmegen, kan 
leiden tot geen voordracht door Stichting VDF 

 
Gedurende het evenement 

13. Indien in een tijdsbestek van 24 uur geen gebruik wordt gemaakt 
van een verleende vergunning is de Stichting VDF gerechtigd de 
vergunde standplaats/terras in te laten nemen door (een) derde(n). 

14. De exploitant dient zich te houden aan de door de gemeente 
Nijmegen voorgeschreven verkooptijden. 

15. Het plaatsen van een verkoop- c.q. tappunt op een 
vermaakcentrum is ten allen tijde bindend gekoppeld aan het 
verzorgen van een programma met levende muziek en een 
terrasexploitatie. Voor het exploiteren van een vermaakcentrum 
moet door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Nijmegen een vergunning zijn verleend. 

16. Per 1 mei van het betreffende jaar dient de concept programmering 
van de muziek van de vermaakcentra/evenementenpleinen bekend 
te zijn bij de Stichting VDF. De programmering wordt ter 
beoordeling voorgelegd aan de Gemeente Nijmegen. De exploitant 
is gehouden eventuele wijzigingsinstructies van de gemeente 
Nijmegen op te volgen. 

17. Stichting VDF heeft de bevoegdheid om muziekoptredens te 
verbieden in geval er een gevaar ontstaat voor de openbare orde, 
gezondheid of veiligheid. 

18. De aanvrager/exploitant verklaart bekend en akkoord te zijn met de 
voorwaarden en bepalingen van de Gemeente Nijmegen, 
Brandweer, Nuon Zuid-Gelderland, Inspectie VWA en de Stichting 
VDF. Voorts zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van 
Stichting Actief Comité Binnenstad Nijmegen, gedeponeerd op 24 
oktober 2007 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te 
Arnhem onder nummer 41055875. De voorwaarden staan op 
www.vierdaagsefeesten.nl of worden op aanvraag toegezonden.  

19. De gemeente zal tijdens de Vierdaagsefeesten stringente controle 
uitoefenen op de ingenomen vergunningen door de exploitanten 
naar aanleiding van de door de Stichting Vierdaagsefeesten 
ingediende tekeningen. 

20. De door de exploitant veroorzaakte schade en daarbij behorende 
herstelkosten aan de openbare ruimte en/of objecten in de 

openbare ruimte worden direct aan de exploitant c.q. 
vergunningenhouder in rekening gebracht. 

21. De Stichting VDF is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die een 
exploitant om wat voor reden dan ook lijdt tijdens het evenement. 
De Stichting VDF is meer in het bijzonder niet aansprakelijk voor 
overmacht in onder andere doch niet uitsluitend natuurrampen, 
slecht weer, oorlog, blikseminslag en stroomuitval. De organisatie 
kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of 
gevolgschade, waaronder schade als gevolg van omzetderving cq 
verlies, gemiste inkomsten en bedrijfsschade of schade van 
derden, alsmede immateriële schade. Alsmede is de Stichting VDF 
niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van wijzigingen 
in (landelijke) wet- en regelgeving. 

22. De stichting VDF is niet aansprakelijk voor de uitval van elektrische 
installaties als gevolg van welke oorzaak dan ook. 
 
Overtredingen 

23. De Stichting VDF heeft het exclusieve recht om (sponsor-
)overeenkomsten  af te sluiten en bezit tijdens het evenement de 
reclamerechten. De (horeca-)exploitant is gehouden de daarin door 
de Stichting VDF gemaakte afspraken te eerbiedigen.  

24. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van 
reclame-uitingen van de drankenfabrikant op drank/taptoebehoren, 
t.w. bars, bierspatels, biertaps, standaardparasols en 
glazen/bekers alsmede andere commerciële reclame-uitingen 
waarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van 
Stichting VDF. Onder commerciële uitingen worden onder andere 
doch niet uitsluitend verstaan: banieren, posters, stickers, vlaggen, 
doeken, borden, crew T-shirts, inflatables/blow-ups, 
promotiemateriaal, geluidsreclame, (TV)on-screen-commercials en 
promoteams. 

25. Indien een (horeca-)exploitant het reclameverbod zoals 
omschreven onder 22 en 23 van deze voorwaarden niet nakomt is 
de Stichting VDF gerechtigd de aanvraag niet voor te leggen aan 
het bevoegd gezag dan wel de pachttoestemming/vergunning te 
weigeren en in te trekken indien deze reeds is verleend. In geval 
van overtreding van voornoemd verbod alsmede de andere 
bepalingen van deze algemene voorwaarden verbeurt de exploitant 
tevens een terstond opeisbare niet voor rechtelijke matiging 
vatbare boete van € 2500,-- per dag dat een overtreding voortduurt, 
onverminderd het recht van de Stichting VDF op aanvullende 
schadevergoeding welke hetzij direct hetzij indirect het gevolg is 
van die overtreding alsmede het recht om nakoming van deze 
voorwaarden en bepalingen, en de daarmee verband houdende 
verplichtingen. 

26. In aanvulling op artikel 21 van deze algemene bepalingen heeft de 
Stichting VDF de bevoegdheid om, indien de exploitant de 
verplichtingen op grond van de algemene voorwaarden en 
gebruikstoestemming/vergunning, niet tijdig of niet deugdelijk 
nakomt, de navolgende maatregelen te treffen: 
a. onmiddellijke stopzetting van de levering van stroom; 
b. belemmering van de exploitatie van de activiteit door de    door 
organisatie te achten maatregelen toe te passen; 
c. bevel tot sluiting; 
d. verwijdering c.q. ontruimen van het terrein; 
e. uitsluiting van het verkrijgen van een 
gebruikstoestemming/vergunning voor de toekomst. 

27. De Stichting VDF is bevoegd om -afhankelijk van de ernst van de 
overtreding c.q. niet nakoming van de uit de voorwaarden 
voortvloeiende verplichtingen- één of meerdere bovengenoemde 
maatregelen, afzonderlijk en/of in combinatie, onmiddellijk ten 
uitvoering te leggen. 
 
Naamsvermelding Vierdaagsefeesten 

28. Standaard vermelden dat uw evenement onderdeel is van 
Vierdaagsefeesten 

29. Logo Vierdaagsefeesten vermelden op alle grotere eigen 
communicatie-uitingen: social media, posters, bannering 
evenementenplein etc. 

 

 


