pasar malam besar bv
postbus 96831
2509 je den haag
t 070 – 338 2778
e standverhuur@tongtong.nl

Reglementen voor exposanten
62e Tong Tong Fair
omschrijving 62e tong tong fair
Indisch (Euraziatisch) evenement; drie-eenheid van een beurs en een
culinair en cultureel festival. Met o.a. de Grand Pasar, IndonesiëPaviljoen, Eetwijk, Studio Tong Tong, De Rotonde, Tong-Tong-Podium
en Kooktheater. Producten uit Zuidoost-Azië. Indische en ZuidoostAziatische eetwaren, in het bijzonder uit Indonesië.
Periode en plaats
De 62e Tong Tong Fair vindt plaats van donderdag 2 tot en met zondag
12 september 2021 op het Malieveld in Den Haag
Openingstijden Tong Tong Fair
Doordeweeks en in de weekends van 12.00 tot 22.00 uur
Kantoor
Wilhelmina van Pruisenweg 55, 2595 an Den Haag
Openingstijden kantoor
Telefonisch: alle werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur
Bezoektijden: alleen volgens afspraak
Telefoon
070 – 354 0944 (algemeen)
Website
www.tongtongfair.nl
Directie
Mw Siem Boon
Coördinator exposanten en secretariaat
Linda Sellier, 070 – 338 2778
E-mail
standverhuur@tongtong.nl
Operations
Robin Boon , 070 – 338 2777
Advertenties
advertenties@tongtong.nl
1. algemene bepalingen
1.1. Toewijzing
De toewijzing van de aangevraagde standruimte is gedaan op basis van
de ‘Algemene Voorwaarden voor deelname Tong Tong Fair’ (juni 2021).
1.2. Soorten stands
In het belang van de esthetische uitvoering van de totale opbouw van de
Tong Tong Fair wordt de exposant verzocht rekening te houden met het
soort stand dat hij heeft gehuurd.
1. Eilandstand
een open stand waarin, vanwege de doorzichtigheid van de Tong Tong
Fair, geen of weinig wanden mogen voorkomen.
2. Kopstand
een stand met alleen een achterwand.
3. Hoekstand
een stand met een achterwand en een zijwand.
4. Inbouwstand
een stand met een achterwand en twee zijwanden.

5. Kavels
Locaties met vaste formaten in de Eetwijk voor opbouw
consumptiestand.
1.3. Malieveld
Zowel het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als de Gemeente ’s-Gravenhage
beschouwen het Malieveld niet alleen als een belangrijk waterwingebied
voor Den Haag en verre omgeving, maar ook als een terrein dat uiterst
belangrijk is als groengebied van Den Haag.
Naast een aantal stringente voorwaarden is een aantal
milieubepalingen voor het Malieveld van toepassing om te voorkomen
dat het terrein op enige wijze wordt verontreinigd.
Dat betekent onder meer een strikt verbod – op welke wijze dan
ook – afval te storten en/of achter te laten. In het bijzonder geldt dit
voor keukenafval, bestekafval (plastics bv.), papier/karton of andere
verpakkingsmiddelen.
Het ligt voor de hand dat hetzelfde geldt voor vloeistoffen als olie en vet
in al dan niet gestolde vorm.
Evenzeer is het niet toegestaan afvalputjes te graven, op andere wijze het
grasland te beschadigen of afvalstoffen onder het gras weg te werken.
Zowel bovengenoemde instanties als diverse milieu-organisaties
hebben ons doen weten scherp te zullen toezien op naleving van het
hier gestelde, opdat elke (milieu) verontreiniging wordt voorkomen.
Exposanten die zich niet aan genoemde regels houden, zullen – na
één waarschuwing – een boete opgelegd krijgen van € 250,– per
overtreding.
1.4. Onmiddellijke sluiting
Wettelijk hebben de genoemde instanties bij 1.3 het recht een
manifestatie als de Tong Tong Fair onmiddellijk te doen sluiten als blijkt
dat met de verboden de hand wordt gelicht.
Het zal u duidelijk zijn dat de directie van de Pasar Malam Besar bv
in geval van ontduiking genoodzaakt zal zijn strenge maatregelen te
nemen om te voorkomen dat exposanten worden gedupeerd of zelfs het
gehele evenement voortijdig moet worden gesloten.
In alle gevallen behoort een eis tot schadevergoeding aan een
veroorzaker van verontreiniging tot de mogelijkheden.
1.5. Tijdelijke hallen en tenten
De 62e Tong Tong Fair vindt plaats van 2 tot en met 12 september 2021
en zal worden ondergebracht in tijdelijke hallen/ tenten, verbonden
door zogenaamde overdekte ‘walkways’. De totale oppervlakte bedraagt
12.000 m2.
1.6. Brandweervoorschriften
De exposant dient rekening te houden met de door de Brandweer van
de gemeente Den Haag gestelde ‘Voorwaarden voor de standbouw op
tentoonstellingen’: zie de ‘Algemene Voorwaarden voor deelname Tong
Tong Fair en Brandweervoorschriften’.
1.7. Opbouw en inrichting van de stand
Bij de opbouw en inrichting van zijn stand kan de exposant uitgaan van
drie mogelijkheden.
1. Standbouwpakket van de Tong Tong Fair
2. Standbouw door eigen standbouwer
3. Standbouw door exposant zelf; na goedkeuring tekening
Het standbouwpakket van de Tong Tong Fair is inclusief standbouw en
bestaat uit houtbouw wanden; gestoffeerd (zwart, grijs, rood, groen) of
geschilderde wanden (alle RAL-kleuren), frieslijst (wit) en tapijttegels

(keuze uit antraciet, lichtgrijs, donkergrijs, rood, groen, blauw, beige),
verlichtingspots (1 per 4m2) en electriciteit 1kW inclusief verbruik voor
de hele periode. Het standbouwpakket tot 12m2 wordt uitsluitend
opgeleverd met gestoffeerde wanden. U kunt op het aanvraagformulier
voor standruimte aangeven indien er meer stroom gewenst is. De
aanvraag en afhandeling van electriciteit regelen wij voor u.
Indien de opbouw en inrichting van de standruimte door de exposant
zelf wordt verzorgd, dan wel wordt verzorgd door een ingehuurde
standbouwer, dient Pasar Malam Besar bv de tekeningen daarvoor eerst
goed te keuren. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 6 lid 5 van de
‘Algemene Voorwaarden voor deelname Tong Tong Fair’.
Het is de exposant niet toegestaan gebruik te maken van de wanden
van aangrenzende standruimten en/of wanden van de accommodatie.
Als regel bedraagt de hoogte van de standruimte 2.50 m.
1.8. Opbouwperiode en afbouwperiode
Voor het opbouwen van de stands en het binnenbrengen van de goederen
zijn de tijdelijke hallen/tenten beschikbaar op dinsdag 31 augustus en
woensdag 1 september 2021 van 08.00 tot 22.00 uur. De werkzaamheden
dienen te zijn beëindigd op donderdag 2 september om 12.00 uur.
Indien op bovengenoemde tijdstippen nog niet door een deelnemer is
beschikt over de hem toegewezen standruimte of op een eerder tijdstip
vaststaat, dat de deelnemer niet over de hem toegewezen standruimte zal
beschikken, kan over deze ruimte door de directie Tong Tong Fair zonder
nadere sommatie of ingebrekestelling worden beschikt.
Zondag 12 september van 22.00 tot uiterlijk 12.00 uur maandag 13
september is bestemd voor de afbraak van de stands en ontruiming
van de tijdelijke hallen/tenten. Voor elke dag of gedeelte van een dag,
dat het gehuurde hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk later ontruimd en
schoongemaakt zal worden opgeleverd, is de exposant een boete
verschuldigd van maximaal € 250,–, zulks ter beoordeling van de directie
Tong Tong Fair en onverminderd de betaling van alle schade die hierdoor
ontstaat voor de Tong Tong Fair.
2. consumptiestands
2.1. Consumptiestands
Kavels voor Consumptiestands zijn te huur in de Eetwijk en hebben
vaste formaten: 9m2 of een veelvoud daarvan en 25m2 of een veelvoud
daarvan. In de Grand Pasar is een beperkt aantal m2 beschikbaar
voor consumptiestands die uitsluitend consumpties verkopen die
niet gefrituurd of gekookt hoeven te worden. Frituren is ten strengste
verboden in de Grand Pasar. Gebruik van een magnetron is toegestaan.
2.2. Terras
Terrassen met een zelfde oppervlakte als de kavel(s) zijn te huur bij
enkele kavels aan de noordzijde van de Eetwijk. Het tarief ligt lager dan
het kavel/standhuurtarief.
2.3. Serviceruimte
De bij een consumptiestand aangesloten serviceruimte en/of ruimte
voor keukenunit(s) mogen niet gebruikt worden anders dan waarvoor
de exposant deze heeft gehuurd.

frisdranken is toegestaan doch uitsluitend na inkoop via de centrale
bar van de Tong Tong Fair.. Voor de verkoop en het schenken van
zwak-alcoholische dranken dient de exposant in het bezit te zijn van
een vergunning. Pasar Malam Besar bv kan deze vergunning voor de
exposant aanvragen. Indien de exposant daarvan gebruik wenst te
maken dient de exposant een kopie van de Sociale Hygiëne Verklaring,
een kopie paspoort en het woonadres van de aanvrager uiterlijk twee
maanden vóór de Tong Tong Fair aan Pasar Malam Besar bv te zenden.
De aanvoer van goederen, etenswaren en dranken door en voor
exposanten zal streng worden gecontroleerd. De bewaking bij de
diverse ingangen tot het parkeerterrein en de nooduitgangen van de
tenten is bevoegd de (vracht)auto’s te (laten) openen en te controleren.
Indien zich in het voertuig dranken bevinden, die via de Centrale
Drankenbar besteld moeten worden, zullen deze in beslag worden
genomen en in bewaring worden gehouden tot het voertuig het terrein
van de Tong Tong Fair weer verlaat. Daarnaast zal een boete worden
opgelegd van € 250,– per overtreding. Bij herhaalde overtreding
kan zowel de exposant als de leverancier van verdere deelname c.q.
leverantie aan de Tong Tong Fair worden uitgesloten.
2.6. Vuilafvoer
Vuil en afval dient in dichtgebonden vuilniszakken in de containers te
worden gedeponeerd, die rondom de tenten door de vuilophaaldienst
zijn geplaatst. Daarbij is de exposant verplicht om het afval te scheiden
zoals is aangegeven op deze afvalcontainers
2.7. Laden en lossen
Het is niet toegestaan om bij de tenten en alu-hallen te parkeren
en goederen uit of in te laden. Via de Boorlaan hebben exposanten
toegang tot het terrein via Entree 2. Voor deze ingang ligt een plankier,
waarop de goederen kunnen worden uitgeladen. Via Entree 2 kunt u
de goederen met steekwagens (hiervoor dient u zelf te zorgen) naar uw
stand brengen. Exposanten, de chauffeur en eventuele medepassagiers
hebben toegang tot de Tong Tong via Entree 2 indien zij in het bezit
zijn van een geldig toegangsbewijs, zoals; een deelnemerskaart, een
eenmalige invitatiekaart, een geldig eenmalig entreebewijs of een
Pasarpas. Voertuigen die voorzien zijn van een geldige parkeerkaart
kunnen na het uitladen worden geparkeerd op parkeerterrein B;
voertuigen zonder parkeerkaart dienen het Malieveld weer te verlaten
via de Boorlaan.
3. electriciteit
3.1. Elektriciteitsaansluitingen
Iedere stand heeft voor zijn licht- en/of krachtinstallatie een
stroomtoevoerleiding nodig.
3.2. Aanleg
De aanleg van de stroomtoevoerleiding mag uitsluitend worden
uitgevoerd door een door de Tong Tong Fair aan te wijzen erkende
installateur: Van der Veen – Event Engineering.
De aanleg van de licht- en krachtinstallatie binnen de stand dient te
voldoen aan de voorschriften van Eneco. De aanleg mag uitsluitend
door een door de Tong Tong Fair aan te wijzen of een andere erkende
installateur worden verzorgd.

Serviceruimtes zijn niet toegankelijk voor het publiek.
Het tarief ligt lager dan het standhuurtarief.
Exposanten die tijdens de openingsuren van de beurs en/of zolang
er nog publiek in de tijdelijke hallen/tenten aanwezig is, vuil en
afval buiten de rooilijn van de stand en/of buiten de serviceruimte
deponeren, zullen – na één waarschuwing – per overtreding een boete
opgelegd krijgen van € 250,–.
2.4. Roosteren en frituren
Voor het roosteren van saté op open vuur (houtskool) of op een
elektrische grill en frituren gelden strenge voorschriften van de afdeling
Brandpreventie van de Brandweer en dit moet tevens conform de
voorschriften van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gebeuren.
2.5. Verkoop van alcoholische dranken
Het verkopen van sterk-alcoholische dranken, zoals onder meer jenever,
whisky, gin is niet toegestaan. Het verkopen van zwak-alcoholische
dranken, zoals onder meer bier, wijn, sherry alsmede het verkopen van

3.3. Tarief
De kosten van aansluiting zijn mede afhankelijk van het totale aantal
kW. Wij verzoeken u dan ook het door u benodigde vermogen zo exact
mogelijk aan te geven op het bestelformulier van firma Van der Veen –
Event Engineering.
3.4. Betaling
De kosten dienen aan Van der Veen – Event Engineering te worden
voldaan.
N.B. Voor uiterste inzenddatum van het aanvraagformulier, zie
aanvraagformulier electriciën. Na die datum worden toeslagen
berekend!

4. water
4.1. Aanleg
Indien gewenst kan in het merendeel van de stands op de Tong Tong
Fair water worden aangelegd. Dit mag uitsluitend worden uitgevoerd
door het installatiebedrijf waarmee de Tong Tong Fair daarover
afspraken heeft gemaakt: MTD Nederland.

5.7. Vervangen doorlopende toegangsbewijzen
Indien tijdens de Tong Tong Fair, bv. door wisseling van personeel,
een andere deelnemerspas vervaardigd moet worden, zal daarvoor
het gebruikelijke tarief worden gerekend, vermeerderd met
een toeslag van € 7,50 inclusief btw. De oude pas dient bij de
standhoudersadministratie ingeleverd te worden.

Het aanbrengen van wijzigingen in reeds gelegde installaties wordt
berekend tegen de geldende arbeidskosten.

5.8. Invitaties (relatiekaarten)
Iedere exposant heeft recht op tien gratis relatiekaarten (gratis
invitaties), die hij aan (zaken)relaties kan toesturen.

Alle gebruikte materialen worden op basis van huur verstrekt en blijven
dus eigendom van het installatiebedrijf.
Indien de exposant zelf apparaten en machines levert die moeten worden
aangesloten, dient nauwkeurig te worden aangegeven waaruit de aan
te leggen installatie moet bestaan met vermelding van de aan te sluiten
apparaten en machines. Aangezien het niet mogelijk is in alle stands
water aan te leggen dient de exposant bij het huren van een stand meteen
op te geven of hij in zijn stand genoemde aansluiting nodig heeft.
4.2. Tarief
Voor de tarieven verwijzen wij u naar het bestelformulier van de
installateur.
4.3. Betaling
De kosten dienen aan de installateur te worden voldaan.
N.B. Voor uiterste inzenddatum van het aanvraagformulier, zie
aanvraagformulier installateur. Na die datum worden toeslagen
berekend!
5. toegangsbewijzen
5.1. Doorlopende bewijzen van toegang
De exposant heeft recht op kosteloze beschikbaarstelling van
doorlopende toegangsbewijzen, die persoonlijk zijn, op naam
gesteld worden en zijn voorzien van een pasfoto. Afhankelijk van het
aantal vierkante meters van de standruimte wordt bepaald hoeveel
toegangsbewijzen de exposant ontvangt, waarbij per 3 vierkante meter
één toegangsbewijs wordt verstrekt.
5.2. Extra doorlopende bewijzen van toegang
De kosten voor extra toegangsbewijzen bedragen € 42,50 inclusief btw
per extra toegangsbewijs.
5.3. Tonen van het toegangsbewijs
Zowel de gratis toegangsbewijzen als de extra toegangsbewijzen, die
men tegen betaling kan bijbestellen, gelieve door de exposant en
zijn personeel, bij het betreden van de Tong Tong Fair, via één van de
daartoe bestemde ingangen zichtbaar te dragen. Indien de exposant en/
of zijn personeel daartoe niet in staat is, kan hem worden verzocht zich
naar de hoofdingang te begeven om zich daar aan één van de kassa’s
een entreebiljet tegen betaling aan te schaffen.
5.4. Pasfoto’s
De exposant dient uiterlijk twee weken voor de datum van de Tong Tong Fair
conform artikel 12 van de ‘Algemene Voorwaarden voor Deelname Tong Tong
Fair’ een pasfoto aan Pasar Malam Besar bv te mailen via standverhuur@
tongtong.nl, voorzien van de voor- en achternaam van de betreffende
persoon (op het formulier dient ook het standnummer te worden ingevuld).
Het bestand van de pasfoto mag niet groter zijn dan 4MB.
5.5. Te laat ingeleverde pasfoto's
Pasfoto’s die wij niet vóór maandag 16 augustus 2021 ontvangen
hebben, kunnen vanaf dinsdag 31 augustus 2021 vanaf 10.00 uur op
het Malieveld worden ingeleverd. Foto’s die zijn bijgeknipt tot pasfoto,
foto’s uit oude passen, gescande en gekopieerde pasfoto’s worden niet
in behandeling genomen.
5.6. Afhalen
Doorlopende toegangsbewijzen waarvan de pasfoto’s tijdig, d.w.z. vóór
16 augustus 2021 worden ingeleverd, kunnen vanaf dinsdag 31 augustus
2021, 10.00 uur bij de Infobalie worden afgehaald. Doorlopende
toegangsbewijzen kunnen alleen worden afgegeven aan de exposant
zelf, die voor de ontvangst tekent en eventueel extra bestelde
doorlopende toegangsbewijzen contant afrekent.

5.9. Extra invitaties
Boven de 10 gratis relatiekaarten is het voor iedere exposant mogelijk
een aantal relatiekaarten (invitaties) tegen betaling te bestellen tot
een maximum van 10 kaarten per 3 m2 gehuurde standruimte. Voor
elke bestelde relatiekaart zal € 9,50 inclusief btw in rekening worden
gebracht.
De kaarten kunnen per vijf stuks worden gekocht, door de exposant;
niet door de medewerkers van de exposant.
Indien u de invitaties een week voor de Tong Tong Fair in uw bezit wenst
te hebben, gelieve dit op de betreffende formulieren aan te geven en de
extra bestelde invitaties vooruit te betalen, vermeerderd met € 10,– voor
het aangetekend toezenden.
5.10. Afhalen invitaties
Geeft u geen afhaaloptie aan of vindt geen betaling vooruit plaats, dan
kunnen de invitaties tegelijk met de doorlopende toegangsbewijzen
worden afgehaald en betaald bij de exposantenadministratie.
5.11. Parkeerkaarten
Er is geen parkeergelegenheid bij de tenten op het Malieveld. Op
de Boorlaan is een heel beperkt (veel minder dan in 2019!) aantal
parkeerplaatsen beschikbaar. Hiervoor moet een parkeerkaart
aangevraagd worden bij de organisatie. Toewijzing gebeurt door de
directie.
5.12. Verzekeringen
Pasar Malam Besar bv sluit geen verzekeringen af met betrekking tot de
deelname van de exposant aan de Tong Tong Fair. De exposant heeft ter
zake een eigen verantwoordelijkheid.
5.12 Beveiliging
Pasar Malam Besar bv draagt zorg voor de orde, alsmede voor bewaking
van de accommodatie, waarin de Tong Tong Fair wordt gehouden, in
het bijzonder gedurende de uren, dat de Tong Tong Fair gesloten is. In
dit verband dient Pasar Malam Besar bv en haar personeel vrije toegang
tot de standruimte te hebben.

