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Dutch Design Week (hierna te noemen DDW) wordt georganiseerd door Dutch Design Foundation (hierna te noemen DDF en/of 
organisatie). 
 
1. Deelname 
Deelname aan DDW Food & Drinks 2019 staat open voor: 

• Horecabedrijven met een dag functie 
• Horecabedrijven met een avond functie 
• Horecabedrijven met een nachtfunctie 
• Pop-up horecabedrijven 

 
1.1 De deelnemer verstrekt de gevraagde gegevens i.v.m. zijn deelname aan DDW via de DDW online applicatie. De deelnemer 
is verantwoordelijk voor de juistheid en waarheid van de verstrekte gegevens. 
1.2 De deelnemer kan aan slechts één deelname categorie deelnemen. Uit de volgende categorieën kan een keuze gemaakt 
worden: 

• Ontbijt Restaurant 
• Lunch Restaurant  
• Diner Restaurant  
• Pop-up Restaurant  

 
• Coffee Bar  
• Pub & Club Bar  
• Rooftop Bar  
• Pop-up Bar  

 
1.3 Aanmelden voor deelname is mogelijk tot en met 15 augustus 2019, 23.59 uur. 
1.4 Deelname voldoet aan de criteria die genoemd worden in artikel 2 van dit voorwaarden. 
 
2. Deelnamecriteria 
2.1 Inzendingen worden beoordeeld door een interne DDF selectiecommissie. Zij heeft als taak deelnemers en bijdragen te 
selecteren die aan de volgende, limitatieve, criteria voldoen: 
▪ De aanmelding is passend bij het innovatieve karakter van DDW. 
▪ De aanmelding (horeca deelnemer) is geopend gedurende alle 9 dagen van DDW. 
▪ De aanmelding heeft geen betrekking op een inhoudelijk designprogramma van de deelnemer. Inhoudelijke design deelnames 
dienen op een andere wijze aangemeld te worden via de website van DDW.   
 
 
3. Deelnameprocedure 
3.1 Deelname is mogelijk op eigen initiatief. 
3.2 Een potentiële deelnemer kan zich op ddw.nl via het online formulier aanmelden. Slechts ten dele ingevulde formulieren 
zullen door DDW niet in behandeling worden genomen. 
3.3 Na het akkoord gaan van de deelnemer met de onderhavige voorwaarden en na goedkeuring door de selectiecommissie 
kan er worden deelgenomen aan DDW. 
3.4 De geaccepteerde deelnemer verstrekt alle relevante informatie over zijn deelname aan de DDW evenement(en) die nodig 
is voor de communicatie uitingen via de DDW online applicatie (zie ook artikel 9). 
3.5 De geaccepteerde deelnemer neemt contact op met de DDF organisatie als er na goedkeuring door de selectiecommissie 
een verandering plaatsvindt in zijn deelname en wel in die zin dat er op enigerlei wijze een samenwerking wordt aangegaan met 
derden, of dat er een wijziging is in het aantal deelnemers. 
 
4. Beoordelingsprocedure 
4.1 De selectiecommissie beoordeelt de inzendingen aan de hand van de in artikel 2.1. vermelde selectiecriteria.. 
4.2 Uiterlijk 4 weken na datum van aanmelding ontvangt de deelnemer bericht over de uitkomst van de beoordeling. 
4.3 De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weren. 
4.4 De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om deelnemers in een andere categorie te plaatsen dan de door de 
deelnemer gekozen categorie. Over de indeling van de categorieën kan niet gecorrespondeerd worden. 
4.5 De beslissingen van de selectiecommissie zijn bindend. Over de uitslag van de beoordeling kan niet gecorrespondeerd 
worden. 
 
 
 



 

Pagina 
2/5 
 
5. Deelnamekosten 

5.1 Na acceptatie worden de deelnemers door de organisatie ingedeeld in één van de 8 beschikbare categorieën, 
zoals hierna in artikel 5.3 vermeld. 
5.2 De kosten van deelname is afhankelijk van het type deelnemer (zie artikel 1.2).  
5.3 Een Food & Drinks aanmelding is een aanmelding van 9 dagen. Deelnemers worden in één van de volgende 8 categorieën 
ingedeeld: 
 
FOOD & DRINKS - FOOD  
 

• Ontbijt Restaurant    € 500,- 
• Lunch Restaurant    € 500,- 
• Diner Restaurant    € 500,- 
• Pop-up Restaurant/Foodtruck  € 750,-  (het Ketelhuisplein op Strijp-S is de enige DDW locatie die  

beschikbaar is voor deelnemers uit deze categorie) 
 
FOOD & DRINKS- DRINKS  
 

• Coffee Bar    € 250,- 
• Pub & Club Bar    € 250,- 
• Rooftop Bar    € 250,- 
• Pop-up Bar    € 750,- (het Ketelhuisplein op Strijp-S is de enige DDW locatie die  

beschikbaar is voor deelnemers uit deze categorie) 
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6. Betaling deelnamekosten 
6.1 Na digitale acceptatie door de deelnemer van de onderhavige voorwaarden en na goedkeuring door de selectiecommissie, 
ontvangt de deelnemer factuur van de DDF organisatie met daarin een betaallink.  
6.2 Facturen worden alleen digitaal per e-mail verstuurd. Facturen worden niet per post verstuurd. 
6.3 Indien het verschuldigde bedrag voor deelname niet binnen betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur is ontvangen op 
de bankrekening van DDF, behoudt DDF zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan DDW dan wel van 
communicatie uitingen. 
 
7. Annulering door deelnemer 
7.1 Bij annulering van deelname door de deelnemer, is de deelnemer de volgende annuleringsvergoeding verschuldigd: 
� Bij annulering tot en met 30 september 2019: 50% van de deelnamekosten. 
� Bij annulering op of na 1 oktober 2019: 100% van de deelnamekosten. 
7.2 Indien de annulering niet gemeld wordt bij de DDF organisatie wordt er bovendien €500,- in rekening gebracht bij de 
deelnemer per DDW dag (19 t/m 27 oktober 2019), met een maximum van 9 dagen en een som van maximaal € 4500,-. 
7.3. Het bepaalde in de artikelen 7.1 en 7.2 is niet van toepassing indien er aan de zijde van de deelnemer sprake is van 
overmacht in de zin van het Burgerlijk Wetboek waardoor een (tijdige) annulering niet mogelijk was. Wanneer de deelnemer van 
mening is dat sprake is van een overmacht situatie, dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt aan de DDF 
organisatie. De DDF organisatie zal aan de deelnemer, in een gemotiveerde beslissing, kenbaar maken of zij wel of niet van 
oordeel is dat er inderdaad sprake is van overmacht en om die reden de in artikelen 7.1 of 7.2 aangegeven kosten niet te 
hoeven worden voldaan. 
 
8. Annulering designevenement 
In geval van overmacht kan de DDF organisatie besluiten om DDW 2019 geen doorgang te laten vinden. De deelnemer zal 
hiervan op de hoogte worden gebracht. De DDF organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden en te 
lijden schade. 
 
9. Publicatie 
9.1 De deelnemer dient ervoor te zorgen dat alle relevante informatie over de deelname vóór 1 oktober 2019 via het DDW 
online formulier bij de organisatie binnen is. Als dit niet het geval is, behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemer 
uit te sluiten van de communicatie uitingen. 
9.2 DDF zal de deelnemer actief promoten op website en social media DDW vanuit, en met specifieke vermelding, van 
categorie van deelname genoemd onder 1.2   
9.3 De deelnemer stemt ermee in dat de organisatie het geleverde beeldmateriaal en de geleverde gegevens van deelname 
vrijelijk mag gebruiken voor publiciteit en andere communicatie uitingen in het kader van DDW 2019. 
9.4 Over publiciteit betreffende de deelnemer en deelnemende producten wordt geen ruggespraak gehouden. 
9.5 Deelnemer vrijwaart de DDF organisatie voor alle aanspraken van derden ter zake van het openbaar maken van het 
ingezonden beeldmateriaal en de gegevens. 
9.6 Deelnemers houden de DDF contactpersoon DDW Food & Drinks via het mailadres:  
foodanddrinks@dutchdesignfoundation.com zoveel mogelijk op de hoogte van de eigen communicatieactiviteiten. 
9.7 De DDF organisatie zorgt voor de promotie, communicatie en overkoepelende organisatie van het gehele 
designevenement. 
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10. Promotie 
10.1 De deelnemer ontvangt circa 2 weken voor aanvang van DDW een uitnodiging om op het DDF kantoor communicatie 
uitingen op te komen halen. Deelnemer zorgt zelf voor de verspreiding daarvan voor en tijdens DDW. 
10.2 Drukwerk van deelnemers wordt niet door de DDF organisatie gedistribueerd. 
 
11. Logovoering 
11.1 Vanaf het moment van goedkeuring voor deelname tot zes maanden na het eindigen van DDW 2019 is het toegestaan 
voor een geaccepteerde deelnemer om het DDW participant logo te voeren op drukwerk en online. 
11.2 Deelnemers zijn verplicht de huisstijlregels volgens de specificaties uitgegeven door de DDF organisatie te hanteren. 
11.3 De deelnemer heeft de mogelijkheid op de eigen website het DDW participant logo te voeren met hyperlink naar ddw.nl. 
11.4 Bij afwijzing en als er geen goedkeuring voor deelname is afgegeven door de selectiecommissie, mag het DDW 
participant logo niet gevoerd worden. 
 
12. Verzekering en aansprakelijkheid 
12.1 De deelnemer aan DDW verklaart met deelname geen inbreuk te maken op enig recht van derden; auteursrecht, recht van 
merk, model of andere rechten. 
12.2 De deelname en producten voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Noch medewerkers van de DDF organisatie 
noch de selectiecommissie, aanvaarden enige aansprakelijkheid in deze. 
12.3 De deelnemer vrijwaart de DDF organisatie, haar medewerkers en de selectiecommissie voor aanspraken van derden. 
12.4 De DDF organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel aan personen of beschadiging van 
goederen van deelnemers en/of van door deelnemers ingeschakelde derden. 
12.5 De deelnemer wordt zelf geacht de risico’s die gepaard kunnen gaan met het deelnemen aan het evenement te 
inventariseren en afdoende te verzekeren. 
12.6 De DDF organisatie heeft een WA-verzekering afgesloten voor het gehele designevenement. 
 
 
13. Voorkomen van voedselbesmetting  
13.1 De deelnemer is verplicht om de regelgeving van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inzake het 
voorkomen van voedselbesmetting te respecteren. Via nvwa.nl is een checklist met deze regels te downloaden ( 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/markten-en-evenementen-eten-en-drinken/documenten/consument/eten-drinken-
roken/markten-en-evenementen/publicaties/checklist-veilig-omgaan-met-eten-op-markten-en-evenementen) 
13.2 De DDF organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele door of vanwege de NVWA tijdens DDW aan deelnemer 
opgelegde boetes  dan wel andere maatregelen vanwege het overtreden van regels omtrent het voorkomen van 
voedselbesmetting. De DDF organisatie is evenmin aansprakelijk voor eventuele door deelnemer geleden of te leiden 
vervolgschade als gevolg van het door of vanwege de NWVA op te leggen boetes en/of andere maatregelen. 
 
 
14. Commercie 
14.1 DDW is geen commercieel evenement. Voor alle deelnemers geldt dat tijdens DDW directe verkoop van designproducten 
geen hoofdtaak mag en kan zijn. Enkel producten van het aangemelde evenement kunnen desgewenst ter verkoop 
aangeboden worden. De verkoop dient te worden afgeschermd van de expositie en vindt niet plaats op de expositie zelf zodat 
het niet concurreert met het aangemelde evenement. De expositie, activiteit en hun inhoud zijn leidend. 
14.2 Deelnemers aan DDW kunnen daarnaast hun producten aanmelden voor de verkoop in de DDW shop in het Klokgebouw. 
DDF zorgt voor de organisatie hiervan en selecteert de deelnemende producten. 
 
15. Openingsdagen en tijden 
Voor een helder en overzichtelijk programma voor de DDW bezoekers houdt de deelnemer zich aan alle volledige 9 
openingsdagen van DDW. Deze zijn van 19 t/m 27 oktober 2019. Daarnaast houdt deelnemer zich aan minimale openingstijden 
als volgt gedefinieerd per categorie. 
 

• Ontbijt Restaurant (keuken open) van 07.00 uur – 10.00 uur 
• Lunch Restaurant (keuken open) van 12.00 uur – 14.30 uur 
• Diner Restaurant (keuken open) van 18.00 uur – 21.30 uur 
• Pop-up Restaurant (keuken open) van 11.00 uur – 18.00 uur 

 
• Coffee Bar van 8.00 uur – 18.00 uur 
• Pub & Club Bar 16.00 uur – 02.00 uur 
• Rooftop Bar 16.00 uur – 02.00 uur 
• Pop-up Bar 11.00 uur – 18.00 uur 
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16. Entreekosten 
Het is de goedgekeurde deelnemer, m.u.v. van de in art. 5.3 genoemde goedgekeurde deelnemers aan een activiteit met 
ticketverkoop, niet toegestaan om entreekosten te heffen, tenzij de deelnemer hiervoor en met redenen omkleed schriftelijke 
verzoek heeft ingediend bij de DDF organisatie en deze daarop voor aanvang van DDW schriftelijk akkoord heeft gegeven. 
 
17. Vergunningen 
De deelnemer dient zelf na te gaan of voor de locatie waar hij wil exposeren al dan niet een vergunning noodzakelijk is. Indien 
een vergunning nodig is dient de deelnemer dit voor 1 juli bij de DDW organisatie te melden en daarnaast dient de deelnemer 
het proces voor vergunningsaanvraag voor 1 juli op te starten conform onderstaande richtlijnen. 
17.1 Bestaande locatie waarvoor al een vergunning is afgegeven: 
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden van het voor de betreffende locatie geldende 
bestemmingsplan. Dat betreft bijvoorbeeld openingstijden, geluidsoverlast, nooduitgangen en dergelijke. Neem voor het 
geldende bestemmingsplan contact op met Eindhoven365, ehv365.nl. 
17.2 Leegstaand pand, buitenlocatie of feest: 
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergunning en/of gebruiksmelding. Neem hiervoor contact op 
met Eindhoven365, ehv365.nl. 
17.3 Stadhuisplein, Lichtplein, Veemgebouw en Ketelhuisplein: 
Deze locaties vallen onder de DDF vergunning. Na aanmelding voor een van deze locaties neemt DDF contact op met de 
deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden aangegeven door de DDF 
organisatie (openingstijden, geluidsoverlast, nooduitgangen en dergelijke). 
17.4 Horeca: 
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een ontheffing ‘schenken zwak alcoholische dranken’ (artikel 35, 
Drank- en Horecawet) indien dit van toepassing is. Zie www.eindhoven.nl/producten/Zwakalcoholische-dranken-ontheffing.htm. 
 
18. Acceptatie voorwaarden in het kader van de AVG 
18.1 Digitale acceptatie van deze voorwaarden betekent instemming met hetgeen is bepaald in deze voorwaarden en betekent 
tevens dat men in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) akkoord gaat met verwerking door 
DDF van de verstrekte gegevens over het project, ontwerp of evenement waarmee men deel wil nemen aan DDW. Verwerking 
van de door de deelnemer verstrekte gegevens geschiedt enkel in het kader van deelname aan DDW 2019. De door deelnemer 
aan DDF verstrekte gegevens worden bewaard in een adequaat beveiligd database systeem, dat voldoet aan de vigerende 
nationale eisen van beveiliging voor dergelijke systemen. 
 
19. Slotbepaling 
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de DDF organisatie. 


