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WIE ZIJN WIJ?
Zeg je Rrrollend, dan zeg je Kreativ. Wij van Kreativ
Events rrrollen namelijk alles uit de kast om van elke
editie een feestje te maken. Door onze jarenlange
ervaring in de evenementensector zijn we geen
onbekende in de foodfestivalwereld. 

Samen met Walbroek Media bundelen we onze
krachten om Rrrollend naar een hoger level te tillen. 
Wij staan bekend om onze Kreatieve ideeën en
persoonlijke benadering. Groei en goede
communicatie staat bij ons op één en dat merk je in de
voorbereidingen en tijdens onze evenementen. 

We barsten van nieuwe toffe ideeën die we graag met
jou op Rrrollend 2023 waar willen maken. We kunnen
niet wachten om je (weer) te ontmoeten en om samen
een tof seizoen neer te kunnen zetten!

www.rrrollend.nl
070 45005777
info@rrrollend.nl
@rrrollend

CONTACT ONS!

mailto:info@welovefestivals.eu


JIJ...
hebt een frisse blik en bent niet
bang om je creativiteit te laten
zien;

weet hoe je moet koken, bakken
of braden en doet jouw gasten
versteld staan met fantastische
combinaties;

bent één en al gezelligheid. Jouw
gasten komen terug voor jouw
lekkers, maar ook voor een
gezellig praatje.

 
 

WIJ...
zorgen voor toffe locaties en een
tiptop organisatie;

regelen goede muziek en fijn
vermaak;

laten heel Nederland kennismaken
met een vernieuwd Rrrollend;

zijn natuurlijk ook onwijs gezellig.
Naast hard werken, maken we ook
altijd even een praatje. Dat vinden
we belangrijk!

 
 



16 t/m 19 maart
Lange Voorhout, Den Haag

12 t/m 14 mei
Hofvijver, Den Haag

9 t/m 11 juni
 Fort Isabella, Vught

16 t/m 18 juni
  Gele Rijdersplein, Arnhem

8 t/m 10 september
 Ossenmarkt, Groningen

18 t/m 20 augustus
 Lange Voorhout, Den Haag

15 t/m 17 september
Garenmarkt, Leiden

14 t/m 16 april
Ambachtsplein, Leiden

26 t/m 28 mei
De Markt, Zoetermeer

 

1 t/m 3 september
Julianapark, Nijmegen



Eindelijk kunnen we weer een vol seizoen draaien! Wij kijken er naar uit om jullie
extra vaak te zien dit jaar. We rollen samen met onze vrienden/familie/lovers door
heel Nederland. Wij trekken natuurlijk weer alles uit de kast om van elke editie een
unieke ervaring te maken.

16 t/m 19 maart
14 t/m 16 april
12 t/m 14 mei
26 t/m 28 mei
9 t/m 11 juni
16 t/m 18 juni
18 t/m 20 augustus
1 t/m 3 september
8 t/m 10 september
15 t/m 17 september

Lange Voorhout, Den Haag
Ambachtsplein, Leiden
Hofvijver, Den Haag
De Markt, Zoetermeer
Fort Isabella, Vught
Gele Rijdersplein, Arnhem
Lange Voorhout, Den Haag
Julianapark, Nijmegen
Ossenmarkt, Groningen
Garenmarkt, Leiden

Wintereditie
Bier & Braai editie

JAARAGENDA 2023

Openingstijden*
Vrijdag 
Zaterdag
Zondag

15:00 - 22:00
12:00 - 22:00
12:00 - 20:00 *In Leiden starten we altijd om 13:00

Rrrol jij met ons mee?



WINTEREDITIE
Bij Rrrollend denk je al snel aan een hapje en een drankje in
de zon, maar waarom gooien we dat niet een keer om? Dat
dachten wij een tijd geleden en dat is ook precies wat wij
gaan doen. Dit jaar starten we namelijk met onze allereerste  
Rrrollend wintereditie. Wat dacht je van een knusse
winterwandeling met een warme choco en overheerlijke
foodtrucks? Dat klinkt als (sneeuw)klokjes in onze oren!

Daarom zijn wij in maart maar liefst VIER dagen te vinden op
het Lange Voorhout in Den Haag. Dit pittoreske deel van de
stad toveren we om tot een winterwonderparadijs met
heerlijke winterse foodtrucks. 

Lange Voorhout

Waar?
Lange Voorhout, Den Haag

Openingstijden:
Donderdag: 
Vrijdag: 
Zaterdag:
Zondag:

Wanneer?
16 t/m 19 maart 2023

Kosten:
€800 voor vier dagen. Exclusief
stroomgebruik en BTW

16:00 - 22:00
12:00 - 22:00
12:00 - 22:00
12:00 - 20:00



RRROLLENDE INFO
Rrrollend staat voor gezelligheid en goed eten. Daarom willen we de
bezoekers graag aansporen om zo veel mogelijk culinaire
lekkernijen te proeven. Hoe gaan we dit doen? Door gerechtjes van
maximaal €7,50 aan te bieden! Door iets kleinere gerechtjes aan de
bieden, blijft de bezoeker langer hangen en kan ze genieten van
meerdere gerechtjes. Wat een gezelligheid!

Rrrollend is PINONLY. Dat betekent dat wij als organisatie alleen
pinbetalingen aannemen bij de bar en jij als Rrrollend foodtrucker
ook pinbetaling moet aannemen. Jij bent vrij om naast de pin- ook
cashbetalingen aan te nemen.

Tijdens Rrrollend gebruiken we geen single use plastic. Wij vragen
dit ook aan al onze foodtruckers. Daarnaast scheiden we backstage
ons afval in de juiste bakken. Zo zorgen we samen voor een betere
toekomst!

Natuurlijk zorgen wij ook weer voor de drankjes en entertainment
tijdens Rrrollend. Wat een gezelligheid! Wij lopen er al warm van.

Heb je vragen of opmerkingen? We
beantwoorden graag al je vragen!
Neem contact met ons op via
info@rrrollend.nl of bel naar 070-
4500577



JOUW FOODTRUCK OP RRROLLEND

€750 voor drie dagen
gezelligheid. Exclusief

stroomgebruik en BTW.

Onderdeel van een
vernieuwd Rrrollend op

de mooiste locaties.

De vrijheid om zo
creatief mogelijk te zijn

in jouw keuken.



STROOMTARIEVEN*

<1500W <3500W <7000W >9000W
€10 €15 €30 €35

Per dag

*Alle prijzen zijn excl. BTW



INSCHRIJVEN
Overtuigd? Mooi! Wij kunnen niet wachten om je te
ontmoeten tijdens onze unieke wintereditie in Den Haag. 

Inschrijven kan via www.rrrollend.nl/foodtrucks. Alle
informatie over de inschrijving en de algemene voorwaarden
op de website. 

Wij zijn op zoek naar een variatie aan gerechten op het
festival. Daarom vragen we bij je inschrijving om een foto van
je gerechten en foodtruck. 

Na je inschrijving ontvang je bericht van één van onze
collega's. Let op: jouw inschrijving is pas definitief na
bevestiging van de organisatie en het ontvangen van de
factuur.

Na je inschrijving ontvang je verdere informatie en
communicatie voor het festival. Zoals een checklist en een
afbeelding om je deelname bekend te maken.

Rrrol jij dit jaar ook mee door heel Nederland?
De inschrijvingen staan vanaf nu open. Houd 
 www.rrrollend.nl en onze socials in de gaten
voor meer informatie!

Tot Rrrollends!

@rrrollend


