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ALGEMENE INFORMATIE
Tijdens de Stockdagen Arnhem openen Nederlandse topontwerpers en high-end winkeliers de deuren van hun
voorraadkasten. Vier dagen lang kunnen bezoekers door heel Arnhem terecht voor mode, sieraden, tassen, producten
en accessoires van top ontwerpers voor mooie prijzen. Maar ook voor stoffen, fournituren, samples en prototypes.
De Stockdagen Arnhem zijn inmiddels uitgegroeid tot een groot, bekend en succesvol evenement dat elk jaar opnieuw
vele bezoekers uit heel Nederland naar Arnhem trekt.
Ontwerpers en winkels zijn er tijdens de Stockdagen in alle soorten en maten. Gevestigde modehuizen, jonge modeen designlabels, net afgestudeerden en high-end Arnhemse winkeliers bieden hun voorraden aan. Zowel mode als
productontwerp komen voorbij. Van handgemaakt tot halffabricaat. Het levert een kleurrijk aanbod voor de bezoeker
op. En dat is wat de Stockdagen net even anders maakt: een laagdrempelig mode- en design evenement met
hoogwaardige kwaliteit.

DEELNAME VANUIT EIGEN WINKEL/ATELIER
Wanneer je een eigen winkel of atelier in Arnhem (centrum) hebt kan je vanuit deze locatie deelnemen aan de
Stockdagen Arnhem. Het is uiteraard wel de bedoeling dat je stock verkoopt en iets anders aanbiedt dan normaal
gesproken. Indien je een winkelier bent, zonder verkoop van eigen ontwerpen, dien je voor deelname iets bijzonders te
organiseren, passend bij de Stockdagen. Wij denken hierover graag met je mee!
Indien je vanuit je winkel wilt deelnemen, houdt er dan rekening mee dat de concentratie van de Stockdagen Arnhem
ligt in het centrum van Arnhem. Wanneer jouw locatie hier ver van verwijderd is zou het verstandiger kunnen zijn om
een stand op de hoofdlocatie Musis te reserveren.

INSCHRIJVEN&KOSTEN
De kosten voor deelname vanuit eigen winkel of atelier in het centrum bedragen:
€275,00 (exclusief 21% btw)
Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarde. Lees deze daarom goed door (laatste pagina).
Inschrijven gaat via dit online inschrijfformulier:

https://forms.gle/DTnELabychiy14Kz5
Deadline voor inschrijving:

20 april 2022
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WAT KAN JE VERWACHTEN
* Veel bezoekers en uiteraard kopers (vanuit heel Nederland)
* Naamsbekendheid (bezoekers weten je ook na de Stockdagen te vinden)
* Promotie en publiciteit in de vorm van:
* Website (150.000 bezoekers in 2019): www.stockdagen.nl
		
- Alle deelnemers staan met uitgebreide informatie op de site vermeld
		
- We zijn bezig met een vernieuwde website
* Een app
		
- Dit is nieuw dit jaar!
		
- We vervangen het bekende Stockdagenboekje door een app (duurzamer en meer van deze tijd)
		
- De app wordt gekoppeld aan de website
		
- Alle informatie over de deelnemers is zo voor de bezoekers makkelijk vindbaar en overzichtelijk
* Flyers/posters/borden langs de weg
* Herkendbare signing tijdens de Stockdagen
* Online en offline publiciteit
		
- Stichting Arnhemse Stockdagen werkt samen met PUUR PR uit Amsterdam. Zij zorgen voor een
enorme PR in Nederland, België en Duitsland (zoals o.a. de Linda, Margriet, Vogue, Libelle etc)
* Facebook (6000 volgers)
* Instagram (2000 volgers)
* Vele mogelijkheden om (tegen betaling) extra in de picture te komen
* Twee uitnodigingen voor de openingsborrel op donderdag 30 juni 2022
* Vier succesvolle en inspirerende dagen
* Mooie ontmoetingen
* Een lege voorraadkast nadien
Wacht niet langer en schrijf je in! Lees wel eerst even de algemene voorwaarde door.

Inschrijven gaat via dit online inschrijfformulier:

https://forms.gle/DTnELabychiy14Kz5
Deadline voor inschrijving:

20 april 2022
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ALGEMENE VOORWAARDE
1. BEVESTIGING DEELNAME
Door het versturen van het inschrijfformulier, verklaart de ondernemer, hierna te noemen deelnemer, dat hij
deelneemt aan de Stockdagen Arnhem en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
2. STATUUT
Iedere deelnemer moet als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en in het bezit zijn van een
BTW nummer.
3. BETALING
Alle deelnemers aan de Stockdagen Arnhem ontvangen een factuur. De factuur dient binnen 15 dagen na ontvangst
betaald te zijn.
4. AANTAL DAGEN
Bij deelname aan de Stockdagen Arnhem dient de deelnemer alle vier de dagen aanwezig te zijn. Het is niet mogelijk
om slechts voor één, twee of drie dagen deel te nemen.
5. OPENINGSTIJDEN
Voor een helder en overzichtelijk programma dient iedereen zich te houden aan de openingstijden zoals zijn bepaald
door Stichting Arnhemse Stockdagen.
(Donderdag 10:00-18:00 uur / Vrijdag 10:00-18:00 uur / Zaterdag 10:00-17:00 uur /Zondag 12:00-17:00 uur)
6. ANNULEREN
Deelname annuleren is mogelijk tot uiterlijk 13 mei 2022. Dit dient te gebeuren per mail via het volgende emailadres:
sophie@stockdagen.nl. Wanneer de deelnemer later annuleert, is de deelnemer het gehele bedrag verschuldigd.
7. ANNULERING STOCKDAGEN ARNHEM
In geval van overmacht kan de Stichting Arnhemse Stockdagen besluiten de Stockdagen geen doorgang te laten
vinden. De deelnemer zal hiervan op de hoogte worden gebracht. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventueel geleden schade.
Mochten de Stockdagen geannuleerd moeten worden door maatregelen ivm Covid19 wordt de inschrijving en
het eventueel reeds betaalde bedrag doorgeschoven naar 2023.
8. INTELLECTUEEL EIGENDOM STOCKDAGEN ARNHEM
De namen Arnhemse Stockdagen of Stockdagen Arnhem mogen niet gebruikt worden zonder deelname aan het
evenement, noch mag het logo of een verwijzing ernaar, zonder toestemming van Stichting Arnhemse Stockdagen,
gebruikt of gereproduceerd worden.
9. PERSOONS- EN LABELGEBONDEN
De inschrijving voor de Stockdagen Arnhem is persoonsgebonden en dient gebruikt te worden door slechts één
ontwerper of winkel.
10. DIEFSTAL EN SCHADE
Stichting Arnhemse Stockdagen is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade die wordt toegebracht door derden
aan de waren van de deelnemer. De deelnemer dient zichzelf hiervoor (eventueel) te verzekeren.
11. WEIGERING
Stichting Arnhemse Stockdagen zal zorgen voor een evenwichtig aanbod. De stichting is bevoegd om iedereen te
weigeren die, om wat voor reden dan ook, niet voldoet aan de filosofie en eisen van de stichting.
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CONTACTGEGEVENS
HET TEAM
Sophie Schijf – Algemeen Directeur
Deelproducent/PA - Douwe de Boer
Facilitair Producent - nader te bepalen
POSTADRES
Stichting Arnhemse Stockdagen
t.a.v. Sophie Schijf
Stadhoudersstraat 132
6828 SM Arnhem
TELEFOON
06-41266097
EMAIL
sophie@stockdagen.nl
WEBSITE
www.stockdagen.nl
FACEBOOK
www.facebook.com/arnhemsestockdagen/
INSTAGRAM
www.instagram.com/stockdagen/
PR BUREAU
PUUR-PR
Ruyschstraat 3
1091 BP Amsterdam
petra@puur-pr.nl
www.puur-pr.nl
HET BESTUUR
Marcel Linneweever - 4D-optiek
Robert Derksen – De Zaakmeester Fiscaal Juristen
Ratna Ho - Fraenck
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