
 
 

 

  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Voorthuizen, 13 september 2019 
 
Betreft: Deelname informatiemarkt Zoeklichtdagen 2019 
 
 
Geachte standhouder, 
 
Hierbij ontvangt u van ons de informatie voor uw standruimte op de informatiemarkt van de 
Zoeklichtdagen 2019.  
 
De Zoeklichtdagen vinden dit jaar plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019  in het Omnisport 
te Apeldoorn. Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De middagpauze duurt van 

 12.30 uur tot 14.00 uur en biedt veel bezoekers ruim de gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken. 
De informatiemarkt vindt plaats in de catacombe van het Omnisport vanaf 8.30 uur tot ± 17.00 uur .  
 
Hieronder volgen enkele punten die wij graag onder uw aandacht brengen.  
 
1. Standruimte 
Iedere standruimte (met uitzondering van de standruimtes op maat) is voorzien van een achterwand en 
naambordje. Indien u elektra heeft aangevraagd, krijgt u één vaste (!) aansluiting van max. 1000 watt bij 
uw stand. Om deze aansluiting te bereiken dient u een verlengkabel van minimaal 10 meter mee te 
nemen. Er mag op de markt geen geluidsversterkende apparatuur worden gebruikt, uitgezonderd 
bijvoorbeeld een laptop, zolang dit andere standhouders niet stoort. Het onbeheerd achterlaten van 
(waardevolle) spullen bij uw stand is op eigen risico. 
 
2. Plattegrond informatiemarkt 
In de loop van volgende week kunt u de plattegrond en de stand-nummering via de mail verwachten.  
 
3. Toegang tot de Zoeklichtdagen 
U kunt via onderstaande link het aantal benodigde gratis toegangskaarten reserveren om toegang te 
krijgen tot de Zoeklichtdagen. U moet zowel voor de vrijdag als de zaterdag kaarten reserveren. De 
kaarten die u vrijdag gebruikt, zijn niet geldig op zaterdag.  
Link: https://zoeklichtdagen.zoeklicht.nl/reserveren/ 
Bij het reserveren van de kaarten, kunt u ook een lunchpakket reserveren. Dit zijn de lunchpakketten 
voor de bezoekers. De lunchpakketten voor de standhouders kunt u via onderstaande link reserveren 
tot 17 september.  
Link: https://zoeklicht.bendewild.nl/standbenodigdheden 
Om snel vanaf het parkeerterrein (voor u P5) naar uw stand te komen, raden wij u aan om ingang 5 te 
nemen. Vóór 8.30 uur komt u namelijk via de hoofdingang niet binnen.  
  

 

Aan de standhouders van de  

Zoeklichtdagen 
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4. Bestelde lunchpakketten  
Indien u vooraf bij ons lunchpakketten heeft besteld, kunt u deze vanaf 12.00 ophalen bij het 
cateringpunt bij de hoofdingang van het gebouw. Bij dit punt geeft u uw organisatienaam door en kiest 
u per lunchpakket of u er een flesje water of sinaasappelsap bij wilt.  
Koffie/thee en frisdrank kunt u kopen bij de reguliere bezoekers cateringpunten van het Omnisport. 
 
5. Materiaal laden en lossen 
Er zijn twee momenten waarop u materialen voor uw stand kunt lossen. Dit kan op donderdag 26 
september tussen 16.00 uur en 18.30 uur en op vrijdag 27 september van 7.30 uur tot 8.15 uur. Let op: 
vanaf 8.30 uur is de inloop voor bezoekers. Op dit tijdstip moet uw stand gereed zijn en dienen uw 
eventuele karren uit het gebouw te zijn.  
U kunt laden en lossen via deur 5. Dit is aan de achterkant van het Omnisport, aan de kant van de 
Intratuin. U kunt hier tijdelijk uw auto neerzetten en via de roldeur de materialen naar binnen brengen. 
Hierna kunt u uw auto parkeren aan de andere kant van de weg op P5. Wij verzoeken u vriendelijk om 
gelijk nadat u gelost heeft uw auto op P5 te parkeren, zodat de laad en los plek toegankelijk blijft. De 
parkeerplaatsen bij ingang 5 zijn uitsluitend voor de medewerkers van Omnisport en moeten vrij 
gehouden worden.  
Bij deze mail vindt u ook een plattegrond, waarop u de aanrijroute naar deur 5 kunt vinden.  
    
Afbraak: Op zaterdag 28 september kunt u vanaf 17.00 uur uw stand gaan afbreken. We vragen u 
vriendelijk dit niet eerder te doen dan het genoemde tijdstip, zodat de bezoeker na de afloop van het 
programma nog tijd heeft om langs uw stand te lopen. Vanaf 17.00 uur mogen uw eventuele karren 
weer naar binnen. Dit kan weer via deur 5. Mocht u even tijd nodig hebben om uw stand leeg te halen, 
dan verzoeken wij u om uw auto pas te halen, zodra u uw stand materialen heeft ingepakt om  zo de 
laad en los deur zoveel mogelijk vrij te laten.  
Wij vragen u om uw stand uiterlijk om 18.30 uur leeg te hebben.  
Let op! Mocht u een kar meenemen om uw materialen te vervoeren, houd er dan wel rekening mee dat 
deze kar door een normale deur moet kunnen.  
 
6. Parkeren 
Zowel op donderdag, vrijdag als zaterdag kunt u gratis parkeren bij het Omnisport in Apeldoorn.  
Het adres van het Omnisport is: De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn. 
U kunt het beste op P5 parkeren, dit is het dichtst bij ingang 5, waar u als standhouder naar binnen kunt. 
  
7. Bijwonen van het hoofdprogramma 
Per kaart die u gereserveerd heeft is er een stoel beschikbaar in het hoofdprogramma van de 
Zoeklichtdagen.  
 
8. Orde en schoonmaak 
Uit respect voor de andere standhouders, het milieu en vanwege de hoge schoonmaakkosten, is het 
absoluut verboden buiten uw stand foldermateriaal uit te delen en/of andere activiteiten te ontplooien. 
Het is alleen toegestaan folders vanuit de toegewezen ruimte aan geïnteresseerden uit te reiken. Mocht 
toch blijken dat u ongelimiteerd folders uitdeelt, dan zullen de schoonmaakkosten van de markt op uw 
organisatie verhaald worden. U dient uw standruimte na afloop schoon achter te laten. Ook hier geldt 
dat de schoonmaakkosten aan u doorberekend worden indien dit niet het geval is.  
 
9. Voorwaarde voor deelname  
- Er mag op de markt geen enkele vorm van catering plaatsvinden, gratis noch tegen betaling. Ook 

bijvoorbeeld het uitdelen van snoep, ijsjes of bekertjes drinken is niet toegestaan, tenzij dit vooraf 
besproken is en u aan kunt tonen dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. 

- Het Zoeklicht heeft het recht een organisatie de toegang tot en het verblijf op de markt te ontzeggen, 
indien regels en voorwaarden niet geëerbiedigd worden en/of activiteiten in strijd zijn met de 
doelstellingen van het Zoeklicht. 

- U dient te allen tijde de instructies van de marktmeester(s) op te volgen. 
- Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar de volgende link: https://www.bendewild.nl/wp-

content/uploads/2019/06/Algemene-voorwaarden-Zoeklichtdagen.pdf 
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Wij gaan ervan uit dat u er zorg voor draagt dat al uw stand 
medewerkers van deze voorwaarden op de hoogte zijn en zich hieraan houden. 
 
 
Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u ons telefonisch bereiken via Ben de 
Wild Productions op nummer 0342-473251. Voor vragen en/of opmerkingen tijdens de Zoeklichtdagen 
kunt u terecht bij de marktmeester(s) of in geval van nood belt u het volgende nummer: 06-55296957. 
 
Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en wensen u nog succes toe met de 
laatste voorbereidingen. Wij zien uit naar een prettige dag.  
Tot ziens op vrijdag 27 en zaterdag 28 september in Apeldoorn! 
 
Met vriendelijke groet, 
BEN DE WILD PRODUCTIONS B.V. 
 
 
Victoria de Wild 
 
 
 


