
 

9. 

 

Toeslag Open Zijden Cons.st. 

 

    36,– 

 

 

    34,92 

 

 

Voor alle open zijden van consumptiestands, waarop Tarief II van 
toepassing is, moet de toeslag Open Zijde(n) Consumptiestand per 
strekkende meter worden betaald. 

50% vóór 14 februari 2014 

50% vóór 21 maart 2014 

 

12. 

 

Waarborgsom/m2  
 

6,–  
9,– 

 

 

 

   Voor verkoopstands  
 

   Voor consumptiestands 
 

 

 

(Niet van toepassing voor oude standhouders 
die hun waarborgsom hebben laten staan) 
 

 

 

  (Niet van toepassing voor oude      
   standhouders die hun waarborgsom    
   hebben laten staan) 
 

 
   

Tarieven en Kortingen 2014 – 56e Tong Tong Fair  
29 mei t/m 9 juni 2014 (van hemelvaart t/m 2

e
 pinksterdag) – malieveld, den haag 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
            
            
            

 

Verkoop- en informatiestands 
(voor non-food producten) 
 

Tarieven 2014 
 

Normaal 
tarief  

 

*Vaste 
klanten 

tarief 

Verkoop-, voorlichtings- en demonstratiestands, waar geen 
etenswaren verkocht worden die voor directe consumptie bestemd zijn. 

 

Toelichting 

Verkoop-, voorlichtings- en demonstratiestands in het 
Cultuurpaviljoen, waar geen etenswaren verkocht worden, die voor  
directe consumptie bestemd zijn. Het Cultuurpaviljoen is bestemd voor 
standhouders uit de culturele sector. 

Verkoop-, voorlichtings- en demonstratiestands in het Indonesië- 
Paviljoen: is uitsluitend bestemd voor deelnemers die producten uit 
Indonesië verkopen.  

167,81 

 

173,– 

161,02 

 

166,– 

 

160,05 

 
Soms zijn er mogelijkheden met een bergruimte of, in het geval van 
consumptiestands, met een serviceruimte rekening te houden. Het 
tarief hiervoor ligt lager dan voor de standruimte. 
Voor stands die liggen aan het ingangpad in de Grand Pasar is een 
toeslag per strekkende meter verschuldigd voor de zijde die grenst aan 
het ingangpad. 
Voor stands die liggen aan een hoofdpad (meer dan 3 meter breed en/ 
of uitkomend op belangrijke kruispunten, pleinen of doorgangen naar 
andere tenten) is een toeslag per strekkende meter verschuldigd. 
Voor de extra open zijde(n) van hoek-, kop- en eilandstands, waarop de 
Tarieven I, CP en IP van toepassing zijn, is een toeslag per strekkende 
meter verschuldigd. 

  90,21 
 

    52,87 

 

    20,37 

 

    18,92 

 

165,– 

 

     93,– 

 

     54,50 

 

      21,00 

 

      19,50 

 

Tarief I  1. 

Tarief CP (Cultuurpaviljoen) 

Tarief IP (Indonesië-Paviljoen) 

Tarief S/B-ruimte 

Toeslag Ingangpad 

Toeslag Hoofdpad 

Toeslag Open Zijden 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Consumptiestands  
8. 

10. 

Tarief II 

Plaatsing keukenunit 

193,–
50

    18,50 

 

187,70 

 

     17,95 

 

 

Consumptiestands bevinden zich voornamelijk in de Eetwijk, die in 
meerdere wijken is onderverdeeld. 

Voor  de oppervlakte die een tijdelijke keuken inneemt is een bedrag 
per m2 verschuldigd. 

****Vaste klantenVaste klantenVaste klantenVaste klanten: standhouders die minimaal vijf jaar (2009 t/m 2013) of langer zonder tussentijdse onderbreking en onder  dezelfde   
   firmanaam aan de Tong Tong Fair hebben deelgenomen, hebben recht op het lagere *Vaste-klanten-tarief. 
 Registratie vóór 4 november 2013   Betalingstermijnen met kortingsmogelijkheden 

A Korting 10% Totale huursom vóór 10 december 2013 
 

B Korting 5% 50% vóór  7 januari  2014 

 
C Geen korting 50% vóór 14 februari 2014 

Registratie na 4 november 2013  
D Geen korting Totale huursom uiterlijk 21 dagen na factuurdatum 

 
Registratie na 21 maart 2014 
E + toeslag ! 5,-/m2 Totale huursom uiterlijk 21 dagen na factuurdatum 

 
Alle stands 

11. Registratiekosten 185,– 
• Inclusief administratiekosten 
• Vermelding in de Boekoe Pienter  (beurscatalogus) 
• Vanaf 1 mei vermelding op de website van de Tong Tong Fair 
• 1 standhouderspas per 3m2 en 10 invitaties zakenrelaties 

AnnuleringenAnnuleringenAnnuleringenAnnuleringen: (Voorwaarden punt 2d) 
50% van de standruimte bij annulering van de inschrijving na bevestiging van deelname en toewijzing van de stand. 
75% van de standruimte bij annulering minder dan 2 maanden vóór de eerste opbouwdag van de beurs. 
100% van de standruimte bij annulering minder dan 1 maand vóór de eerste opbouwdag van de beurs. 
    

Tarieven: Tarieven: Tarieven: Tarieven: Alle genoemde tarieven staan vermeld in euro’s, per m2in euro’s, per m2in euro’s, per m2in euro’s, per m2 (tenzij anders vermeld)  (tenzij anders vermeld)  (tenzij anders vermeld)  (tenzij anders vermeld) en zijn exclusief 21% btw.en zijn exclusief 21% btw.en zijn exclusief 21% btw.en zijn exclusief 21% btw. 
De huurtarieven zijn exclusief standopbouw, electriciteit, water en eventuele andere door de standhouder gewenste voorzieningen. 



 

Voor de Tong Tong Fair en het Tong Tong Festival 
Worden jaarlijks 14 tenten en alu-hallen opgebouwd op 
het Malieveld in Den Haag, 7 minuten lopen vanaf het 
Centraal Station. 
In de Entree bevinden zich ondermeer de kassa’s, de 
kantoren van de organisatie en de garderobe. 
Het Cultuurpaviljoen is bestemd voor standhouders uit 
de culturele sector, zoals musea, onderwijsinstellingen, 
beeldende kunst, galeries, tentoonstellingen, etc. In het 
Indonesië-Paviljoen zijn de standhouders uit Indonesië 
ondergebracht en alle standhouders die uitsluitend 
produkten uit Indonesië verkopen. De Eetwijk bevindt zich 
in de tenten achter de Grand Pasar. Hier kan standruimte 
gehuurd worden voor een consumptiestand. In de Grand 
Pasar, met ruim 5.000 m2 de grootste tent van het hele 
complex, bevinden zich ruim 100 stands met een grote 
variatie aan vooral oosterse artikelen. Hier is ook het 
Tong-Tong-Podium ondergebracht (met 300 stoelen), 
waar dagelijks dans- en muziekvoorstellingen 
plaatsvinden.  

 

In de directe omgeving van het Malieveld zijn geen 
mogelijkheden om veel vermogen van het electriciteitsnet 
af te tappen. Daarom wordt de electriciteit voor het 
evenement geleverd door aggregaten. De toevoer van 
electriciteit vanaf de aggregaten naar de stands wordt 
uitgevoerd door Van der Veen – event engineering. Een 
aanvraagformulier waarmee standhouders electriciteit 
kunnen aanvragen voor de stand zal worden toegestuurd 
tezamen met het definitieve Inschrijfformulier. 
 
Een standaardaansluiting van 3 kW met dubbele 
wandcontactdoos r.a. komt inclusief verbruik op ! 345,–,  
onder voorbehoud, exclusief 21% BTW. Voor 
consumptiestands en keukenunits met keukenapparatuur 
zal over het algemeen een veel groter vermogen nodig 
zijn. Van der Veen – event engineering kan een offerte 
toesturen (info@vanderveen-ee.nl) 
 
Ten behoeve van (consumptie)standhouders zal een 
gezamenlijke spoelkeuken worden aangelegd, waarvoor 
een bijdrage verschuldigd zal zijn van ! 16,- per m2 
gehuurde standruimte met een minimum van ! 135,- en 
een maximum van ! 255,- per stand. Mocht een 
(consumptie) standhouder besluiten een eigen watertoe- 
en afvoer in de stand te laten aanleggen, dan zal de 
eventueel reeds berekende bijdrage gecrediteerd worden. 
De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit dringt er op 
aan dat consumptiestandhouders gebruik maken van een 
keukenunit, die op de watertoe en -afvoer dient te zijn 
aangesloten. 
 
Het aanvraagformulier en de tarieven ontvangt u, 
wanneer u op het aanvraagformulier de optie ‘water’ 
aankruist. De installateur kan een offerte toesturen. 
 
Een telefoon- en internetaansluiting dient de  
standhouder zelf aan te vragen, bij bijv. KPN Event. 
 

 

Indien u geïnteresseerd bent in standruimte verzoeken wij u 
het aanvraagformulier volledig ingevuld aan ons te 
retourneren of te faxen. Bij ‘voorkeuren (stand/tent)’ vult u 
in naar welke stand/tent uw voorkeur uitgaat. N.a.v. uw 
aanvraagformulier doen wij u een voorstel, dat vergezeld zal 
gaan van een gedetailleerde plattegrond, een  
kostenberekening en de aanvraagformulieren van de 
installateurs. 
 

            
   

                  56565656eeee    TONG TONG FAIRTONG TONG FAIRTONG TONG FAIRTONG TONG FAIR 
 

toelichting bij de plattegrond 

electriciteit, water en telefoon 

plattegrond 

aanvragen standruimte 


