
Rrrollend is een gratis foodfestival voor
iedereen die van gezelligheid, een hapje,
drankje én vermaakt houdt. Onze bezoekers
van jong tot oud, worden naast verrassende
gerechten vermaakt door bands die
heerlijke blues en jazz spelen, een lounge DJ
die fijne beats draait en voor de kids is er
ruimte om te knutselen of zich prachtig te
laten schminken.

2018 was een waanzinnig succes, maar
2019 wordt uiteraard nog gezelliger,
lekkerder en Rrrollender.

CONTACT

DELFTSE JAAGPAD 7

2324 AA LEIDEN

NEDERLAND

071 – 513 77 75

INFO@WELOVEFESTIVALS.EU

RRROLLEND 2019



HIER RRROLLEN WE HEEN 
Dit jaar gaan we terug naar enkele bekende steden, maar ook Rrrollen
we door naar nieuwe plekken!

N.B. Deze steden en data zijn onder voorbehoud

IN 2019

DATA
10 – 12 MEI GOUDA
17 – 19 MEI AMERSFOORT
24 – 26 MEI LEIDEN
30 MEI – 2 JUNI DEN HAAG
7 – 10 JUNI ROTTERDAM

DATA
14 – 16 JUNI ALKMAAR
21 – 23 JUNI HOORN
28 – 30 JUNI LEEUWARDEN
12 – 14 JULI VUGHT
19 – 21 JULI ROTTERDAM
2 – 4 AUG ARNHEM

DATA
16 – 18 AUG GOUDA
23 – 25 AUG LEIDEN
6 – 8 SEP DEN HAAG
20 – 22 SEP NIJMEGEN
27 – 29 SEP ROTTERDAM



JIJ…
Komt met je allermooiste en gaafste
foodtruck, bakt, braadt of kookt de
sterren van de hemel en hebt, net als
de bezoekers, de tijd van je leven.
Door jouw leuke presentatie,
demonstratie of gezellige praatje ben
jij het entertainment voor je publiek.

WIJ…
Zorgen voor een super vette locatie
midden in de stad, op een gaaf plein
of in een park. Behalve dat de
bezoekers worden getrokken door de
heerlijkste etensgeuren, het
sfeervolle uitzicht en de gezelligste
muziek, verzorgen wij uiteraard de
promotie.



1/14/19

BETALINGOP DE FESTIVALS

CASH EN PIN

In 2019 is het voor de bezoeker van Rrrollend Food Festivals

mogelijk om bij de foodtrucks met cash en met pin te betalen.

Het aanbieden van een pinbetaling is verplicht, het accepteren van

cash optioneel.

LEKKER PINNEN

Beschik jij niet over een eigen pinautomaat? Geen 

nood! Wij denken graag met je mee voor het huren 

van een pinterminal of de aanschaf hiervan. 



STAGELD
De stageld bedragen voor deelname aan Rrrollend Food 

Festivals 2019 zijn als volgt opgebouwd:

• Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

LOCATIE STAGELD
Alkmaar – Paardenmarkt €1020,00

Amersfoort – Eemplein €1020,00

Arnhem – Gele Rijdersplein €1020,00

Hoorn – Noorderveemarkt €1020,00

Leeuwarden – Oldehoofdsterkerkhof €1020,00

Nijmegen – Locatie volgt €1020,00

Rotterdam – Noordplein €1020,00

Vught– Locatie volgt €1020,00

Leiden – Pieterskerkplein €1070,00

Leiden – Pieterskerkplein €1070,00

Gouda – GoudAsfalt €1100,00

Gouda – GoudAsfalt €1100,00

Den Haag – Lange Voorhout €1195,00

Den Haag – Lange Voorhout (4 dagen) €1295,00

Rotterdam – Vroesenpark €1295,00

Rotterdam – Parklaan (4 dagen) €1395,00

STROOM
• Het stageld is inclusief 1 stroompunt (230V=3500W)

• Een extra stroompunt kost €30,00 per festival (indien 3 dagen)

• Een extra stroompunt kost €40,00 per festival (indien 4 dagen)



BORG
Vanaf 1 maart vindt de borgfacturatie plaats. Het borgbedrag
á €600,00 (geen btw) wordt binnen twee weken na de laatste
deelname aan Rrrollend Food Festivals teruggestort. (zie
algemene voorwaarden)



KORTING
Bij deelname aan alle festivals ontvang je 50% korting op één 
festival. De korting wordt verrekend aan het einde van het 
seizoen op het reguliere stageld. De korting bedraagt €510,00.



INSCHRIJVEN
Via www.rrrollend.nl kun
jij je inschrijven. Meer informatie
over de algemene voorwaarden
vind je onderaan het inschrijf-
formulier. Wij zorgen dat er iedere
editie voldoende variatie is tussen
de soort foodtrucks en het aanbod
in gerechten. Om zo’n uniek mogelijke
selectie te maken, moeten we
een goed beeld van jou en jouw
foodtruck hebben. Plaats daarom
de mooiste foto van jouw foodtruck
en een uitgebreide menukaart in het
inschrijfformulier. Zo kunnen wij
kijken wat het beste bij Rrrollend
past!

Bij welke edities zien we jou in 2019?

VRAGEN?
Heb jij nog vragen na het lezen van
deze brochure, neem dan gerust
contact op met info@rrrollend.nl of
bel naar 071 – 513 777 5.

http://www.rrrollend.nl/
mailto:info@rrrollend.nl



