
OVERIGE INFORMATIE RONDOM DE BOS FAIR 

OPBOUWTIJDEN 

Wij werken met opbouwtijden omdat het terrein te smal is om alle deelnemers tegelijkertijd met auto’s/
aanhangers etc op te laten bouwen. Rij alsjeblieft stapvoets op de fair zelf. Mensen zijn aan het opbouwen 
dus voorzichtigheid is belangrijk. De opbouwtijden kun je vinden op de deelnemerslijst. 

Je hebt tot 9.30/9.45 uur de tijd om uit te laden. Vanaf dan moeten alle auto’s etc weg zijn en je kraam 
moet klaar zijn, zodat om 10.00 uur de bezoekers alle plek hebben om te kunnen kijken en kopen. 

De weg moet vrij blijven voor eventuele calamiteiten. (Ambulance etc) 

PARKEREN AUTO/AANHANGER 

Op de meeste plekken kun je je auto achter de kraam kwijt. Mocht het niet op jouw plek mogelijk zijn, dan 
is er een speciaal gedeelte gereserveerd voor de deelnemers tegenover het terrein waar de fair 
plaatsvindt. Wij zullen het op de ochtend zelf aan je doorgeven waar het is. 

WC 

Er is een toiletgebouw op het terrein aanwezig. Dit zit vlak bij het Foodplein. De wc’s worden elk uur 
schoongemaakt. 

ALCOHOL 

Er is geen vergunning voor alcohol. Zowel verkoop van dichte flessen etc, als op het foodplein. Er zullen 
strenge controles vanuit de gemeente zijn hierop. Mocht je het wel verkopen en er is een controle, dan 
zullen alle boetes die hieruit voortvloeien doorberekend worden aan je. 

AFBOUWEN 

De Bos Fair duurt tot 16.00 uur. Afbouwen mag alleen maar na 16.00 uur plaatsvinden. Ook eerder het 
terrein verlaten is niet toegestaan.  

ZICHTBAARHEID 

De organisatie is met een eigen kraam aanwezig aan de ingang van het terrein. Naast de kassa. Mocht er 
wat zijn, laat het ons dan weten. Wij proberen altijd een rondje te maken op de dag zelf, maar helaas door 
controles en andere ophoudingen kan het voorkomen dat we je op de dag niet spreken. In de ochtend bij 
aankomst staan wij zowel bovenaan om je te begroeten en bij de ingang waar de fair plaatsvindt.  

AFVAL 

Afval wat je bij je hebt dien je zelf ook weer mee te nemen. Het terrein heeft een aantal afvalbakken maar 
daar mogen geen grote voorwerpen als karton e.d. in gedaan worden. Mocht er afval blijven liggen zijn 
wij genoodzaakt het af te voeren en de kosten te verhalen op degene die het heeft laten liggen. 

We maken er een mooie dag van met elkaar! Wij hebben er heel veel zin in!!!  


