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Algemene richtlijnen voor deelnemers

Lees onderstaande gegevens vooraf zorgvuldig door voor een goed verloop van de Walk 
Art Markt.

De ingang van het Walkartpark is gelegen tegenover TOP’s Edelgebak, Slotlaan 48, 3701 
GN Zeist. (GPS+52° 5’ 0.15”, +5° 14’ 27.69”)

Aanmelding bij de WAM-stand:
• Vanaf 8.00 uur kunt u met uw auto het walkartpark inrijden via de hoofdingang aan 

de Slotlaan tegenover TOP’s Edelgebak.
• Meld u zich bij aankomst eerst aan de WAM-stand bij de hoofdingang. Zorg ervoor 

dat u uw kraamnummer en/of bevestigingsmail bij de hand hebt.
• De WAM-Crew (herkenbaar aan het gele shirt) zal u uw plaats op de plattegrond 

aanwijzen.
• Aanwijzingen van de WAM-Crew zijn strikt op te volgen.
• Bij de stand van de Walk Art Markt kunt u een vuilniszak en uw koffiebonnen opha-

len. U dient uw afval en de vuilniszak zelf mee te nemen aan het einde van de markt. 

Algemeen:
• Na het inrichten van uw kraam dient u z.s.m. de auto te verwijderen uit het park. Er 

mogen geen auto’s blijven staan in het park. 
• Uw auto moet uiterlijk 9.30 - 9.45 uur weer van het terrein af zijn.
• Het is verboden om over het plantsoen of op het gras rijden. 
• Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn geen auto’s toegestaan.
• Na 17.00 uur kunt u de kraam ontruimen en uw auto weer ophalen.
• De Gemeente Zeist controleert het park streng na afloop. Eventuele schade zal op u 

verhaald worden.
• Wij verzoeken u het terrein in de directe omgeving van uw kraam schoon achter te 

laten.
• Aangeraden wordt zelf een stoel mee te nemen. Helaas is er geen mogelijkheid om 

een stoel ter plekke te huren.
• Er is een foodplein bij de hoofdingang en er zijn de hele dag door optredens op het 

podium en in het park zelf.
• De toiletten staan in de buurt van het foodplein, zie borden WC.
• Huishoudelijk Reglement vindt u op de website:  

https://www.cultuurzeist.nl/evenementen/walk-art-markt/informatie-deelnemers.html
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Stroom:
• Deelnemers met een stroomaansluiting hebben zich aan de “Regels voor stroomgebruikers” te  

houden, zie: https://www.cultuurzeist.nl/evenementen/walk-art-markt/informatie-deelnemers.html
• U dient zelf goedgekeurde spatwaterdichte voor buitengebruik toegestane snoer(haspels) van  

voldoende lengte (ca.25 tot 60m) mee te nemen. Er zal om veiligheidsredenen streng op worden 
toegezien dat deze regels ook gehandhaafd worden.

Parkeren:
• Let op: In het centrum van Zeist is overal betaald parkeren.  

Alleen links van Slot Zeist (Zinzendorflaan 1; ca. 15 minuten lopen) kunt u gratis parkeren.  
Kijk op deze link: Parkeren Zinzendorflaan of via https://www.cultuurzeist.nl/evenementen/walk-art-
markt/informatie-deelnemers.html, Parkeren Zindorflaan.

• Wij maken u er attent op: in Zeist wordt streng gecontroleerd op parkeren.
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