
Deelname Overeenkomst Indische Buurt Festival 2021

Bevestiging deelname: Indische Buurt Festival 2021, gelieve in te vullen

Naam organisatie: 

………………………………………………………………………………………

Adres:
…………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………. - …………

Plaats: ………………………………

Mobiel: ………………………………

Email: …………………………….. 

Whatsapp:                       JA /NEE

Kruis aan of omcirkel:

Ik ben: Initiatiefnemer/Vertegenwoordiger/Eigenaar van/Werkzaam bij een; 

1 Bewonersinitiatief 
1 Kunstenaar/Kunstinitiatief
1 Ondernemer; Javastraat/Javaplein/Sumatrastraat
1 Horecabedrijf; Javastraat/Javaplein/Sumatrastraat
1 Formele organisatie actief in de Indische Buurt

Ik ben tekenbevoegd: JA/NEE (er wordt contact met u opgenomen)

Ik wil meedoen met het Indische Buurt Festival met (omcirkelen wat van 
toepassing is):

1 Kraam van 2 meter (gratis)
1 Kraam van 3 meter (gratis)
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1 Eigen (lege) plek, locatie voor een activiteit of eigen terras (wat wilt u 
gaan doen en waar): 

Wat ………………………………………………….

Waar …………………………………………………

Anders namelijk > (in rood: in deze gevallen wordt er contact met u opgenomen):

1 Ik ga eten verkopen, JA/NEE. bij JA, wat gaat u verkopen? 
….......

1  Ik ga drinken verkopen, JA/NEE. bij JA, wat gaat u verkopen? 
….......

1  Gaat u alcoholische drank verkopen? JA/NEE. Zo ja, welke?
…..........

1 Ik ga andere waren verkopen JA/NEE. Zo ja, welke? 
…......

0 Ik heb stroom van de organisatie nodig – niet gratis 

Aanvullende voorwaarden: 

2 Met het invullen en ondertekenen van deze deelname overeenkomst voor 
het Indische Buurt Festival 2021 spreek ik met de organisator 
‘Bewonersinitiatief Cultopia’ af dat ik op zaterdag 4 september 2021 
deelneem aan het festival. 

3 Dat, mocht er onverhoopt iets tussenkomen wat mijn deelname belemmert.
Ik dit ruim van tevoren (minimaal twee weken ) via een email 
indischebuurtfestival@xs4all.nl aan de organisatie doorgeef.  

a. Ik realiseer me dat als ik dit niet doe, de voor mij gereserveerde 
plaats leeg blijft en daarmee de organisatoren, vrijwilligers en 
bezoekers die deelnemen aan het festival of die op de reservelijst 
staan, benadeel. Want we maken samen een mooie dag voor de wijk.

b. Ook weet ik dat de voor mij gereserveerde plek op het festival voor 
mij geen kosten met zich meebrengt, maar voor de organisatie niet 
gratis is. 
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Aldus overeengekomen te: 

Amsterdam, Datum: …… - ……. - …… 

Deelnemer Met de Organisatie, 
(buurtinitiatief, Cultopia)

Naam: ……………………….. Naam: ……………………………

Handtekening,  Handtekening, 

………………………………….. ……………………………………….
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