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De camping store kan ook los van de 
webshop draaien, zo bedienen we ook 
iedereen die niet vooraf bestelt. 

Technische specificaties
Kampeerwinkel

Tent 5x5 of 5x10
stroom: 2x16A
Wateraansluiting
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De formule van FestivalNeeds is

 ‘online bestellen en ophalen op festivalcamping naar keuze’

Via onze webshop verkopen we kampeerproducten, apart of in 
pakketvorm. Een pakket kan bestaan uit door FestivalNeeds 
geselecteerde producten of wordt samengesteld door de bezoeker zelf. 
Het voordeel van bestellen via onze webshop is dat de bezoeker zelf 
aan kan geven waar hij het pakket op wil halen of  dat hij het pakket 
thuis wenst te ontvangen. De camping store zal dienen als uitgiftepunt 
voor de vooraf bestelde pakketten. We zullen in overleg met u de 
locatie van de camping store zo kiezen dat de uitgifte efficiënt kan 
verlopen. 
Het feit dat de kampeerartikelen doorgaans het grootste deel van de 
bagage vormen, maakt dat het direct voordeel oplevert om dit deel van 
de bagage na de toegangscontrole uit te leveren. Deze voordelen zijn:

1. Minder bagage te controleren
2. Snellere doorstroming
3. Kortere tijd personeel voor controle nodig
4. Minder vervoer nodig per bezoeker

Kortere wachtrijen betekent dat de bezoeker eerder op het festival is 
wat bijdraagt aan een positieve festivalervaring voor de bezoeker. 

Tevens kunnen we in overleg met u een aangepast pakket aanbieden 
zoals entreeticket plus kampeerpakket of het toevoegen van een unieke 
festivalgoodie aan het pakket.

Camping Store



Luchtbed opblazen 
Met behulp van een elektrische pomp kunnen we 
bezoekers snel voorzien van een opgeblazen luchtbed.
Telefoon opladen 
Wij richten een hoek in onze kampeerwinkel waar wij voor 
uw campingbezoeker tegen een kleine vergoeding hun 
telefoon opladen. Want ieders telefoon raakt leeg binnen 
een weekend, toch?
Warme kruik service 
Uw campingbezoeker kan bij ons een kruik kopen en dit 
gedurende het hele festival kosteloos navullen met warm 
water.
Koele Service 
De camping bezoeker kan bij ons een koelboxje huren 
met koelelementen en deze gedurende het festival 
kosteloos laten invriezen bij onze winkel. De koelbox en 
elementen zijn ook los te koop. 
Bonnenverkooppunt
Onze kampeerwinkel kan ook als extra verkooppunt 
fungeren voor uw festival. Indien er geen bonnenverkoop 
op uw camping is, is deze dienst aan te raden. 
Informatie punt 
Gezien onze brede talenkennis kunnen we uw camping 
publiek assisteren bij al hun problemen. U verstrekt ons 
uw festivalinformatie, bijvoorbeeld: line-up, huisregels, 
handige locaties en uw aanspreekpunten en wij helpen uw 
camping gasten waar nodig. 
Foto/Video service 
Wij werken nauw samen met een aantal personen die ons 
op de voet volgen bij elk festival waar wij onze services 
aanbieden en onze activiteiten vastleggen op foto en 
video.
Apotheek 
Een ieder heeft wel eens een kwaaltje. Of dit nu groot is of 
klein wij hebben verschillende producten in ons 
assortiment om de kleine kwaaltjes op te lossen of te 
verzachten. Alle medicijnen die wij aanbieden mogen 
volgens de Nederlandse Warenwet vrij verkocht worden.

Camping Store
In de camping store biedt 
FestivalNeeds haar assortiment aan 
op de festivalcamping. We hebben 
een uitgebreid assortiment aan 
kampeerproducten, persoonlijke 
verzorging, sport en spel en 
festivalgoodies. Producten te 
bedenken als een tent, slaapzak, 
luchtbed, WC-rol, frisbee, aanstekers 
enzovoort. Daarnaast een keur aan 
persoonlijke verzorging producten, 
van paracetamol tot condoom. Naast 
deze producten bieden we ook een 
aantal unieke campingdiensten aan. 



- Organisatie heeft twee locaties voor 
lichamelijke ongemakken, 1 spoedeisend en 1 
niet-spoedeisend
- De EHBO post wordt ontlast en kan zich 
richten op de serieuze gevallen
- Voor kleine ongemakken hoeft de EHBO post 
geen materiaal te gebruiken (pleisters ed)
- Apotheek heeft een assortiment aan vrij te 
verkopen medicijnen 
- Samenwerking met EHBO post om optimale 
zorg te bieden op een festivalterrein

Technische specificaties
Apotheek 

Pipowagen/schaftkeet 
Stroom 1x16A
LxBxH 4x2x2,5 
incl dissel 5,5m
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FestivalNeeds biedt een heuse festival-apotheek aan. Niet zo maar een, maar de 
kleinste apotheek van Nederland. Een pipowagen omgebouwd tot apotheek. Klein 
maar fijn!

De festival-apotheek is een speciaal voor uw festival ingerichte apotheek.
Er zijn vele voordelen te noemen voor onze festival-apotheek: niet alleen ontlasten 
wij uw EHBO-post door niet-spoedeisende hulp te bieden, maar ook rusten wij 
onze apotheek volledig uit naar uw wens. Zo kunnen wij in ons assortiment een 
grote hoeveelheid aan uiteenlopende producten aanbieden die een standaard 
EHBO-post niet aanbiedt. Uw gasten kunnen bij ons terecht voor medicijnen, 
persoonlijke verzorging of informatie. Bijvoorbeeld hooikoorts tabletten, 
lippenbalsem, paracetamol of plastuit. 

Het feit dat de organisatie met de apotheek op het festivalterrein een tweede 
locatie heeft voor mensen met lichamelijke ongemakken is natuurlijk een pluspunt. 
Alle spoed eisende hulp zal geboden worden door de EHBO post en alle niet spoed 
eisende hulp kan verzorgd worden door de apotheek. Hiermee levert u als festival 
niet alleen nog meer service aan uw gasten, maar zit u tevens na afloop van het  
festival niet met derving van voorraad. 

Alle medicijnen die wij aanbieden mogen vrij verkocht worden onder de 
Nederlandse Warenwet. 

Hieronder vindt u een overzicht van de voordelen.

FestivalApotheek



- Unieke ervaring op het festivalterrein
- Vlaai en gebak op uw festival
- Ambachtelijk vlaai van Limburgse bakkers
- Vers bereid gebak op locatie
- Afval is CO2 neutraal 

Op ieder evenement of festival is er wel een 
chill out, een plekje waar even uitgerust kan 
worden. Onder het genot van een muziekje 
geniet en van alternatief heerlijk eten en 
drinken. Niet de vette hap of het standaard 
aanbod. Dit is de plek waar FestivalVlaai 
volledig op zijn plaats is. 

FestivalVlaai biedt een uniek verfrissend 
nieuw concept aan binnen het 
conventionele horeca aanbod. Ambachtelijk 
gebakken vlaai en gebak voor uw 
bezoekers. Dit kan op ieder moment van de 
dag! Wat is er lekkerder dan even uitblazen 
met een stukje vlaai en een kopje koffie. 
Niks toch? Dat dachten wij ook. 

Nu is er de mogelijkheid om uw bezoekers 
te trakteren op FestivalVlaai.

Een appelflap of een lekker stuk vlaai 
met een kopje koffie of een drankje, dat 
valt bij iedereen in de smaak. Beter is 
nog, een stukje ambachtelijke 
Limburgse vlaai en gebak. 

FestivalVlaai is het nieuwe concept van 
FestivalNeeds. Als onderneming uit 
Limburg dragen wij graag onze roots 
uit. FestivalVlaai biedt ambachtelijke 
Limburgse vaai aan voor op festival en 
evenementen. 

De vlaai wordt in Limburg ambachtelijk 
bereid met passie en liefde voor het vak.

Technische specificaties
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Om er zeker van te zijn dat holi kleuren een 
onvergetelijke ervaring wordt op uw event 
vragen wij om de volgende benodigdheden:
- het beschikbaar stellen van een grote open 
vlakte op het festival, indien mogelijk ter 
grootte van een voetbalveld. 
Niet alleen komt dit visuele spektakel dan 
volledig tot haar recht, maar door de 
buitenlucht beperkt u ook eventuele 
gezondheidsrisico’s.
- wij vragen festivalgangers een wit shirt te 
dragen. 
U kunt dit natuurlijk tijdig aankondigen, maar 
het is bovendien ook mogelijk om de shirts 
door ons te laten aanbieden. Wij hebben ze 
namelijk in alle maten.
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Aangezien het lente-festival in India en Nepal 
slechts 1 x per jaar plaatsvindt, is de 
regelgeving omtrent gezondheid, kleding en 
milieu een stuk minder strict in deze landen 
dan in Europa. FestivalNeeds heeft echter de 
oplossing: holi poeder met het Europese 
keurmerk, speciaal in de beste Europese 
laboratoria ontwikkeld en makkelijk 
uitwasbaar uit kleding. Onze holi kleuren zijn 
biologisch afbreekbaar, water oplosbaar en 
gemaakt van 100% natuurlijke materialen. 
Verder filteren onze fabrikanten de kleuren 
om fijnstof te beperken: hierdoor is het 
poeder ook niet schadelijk voor longen. En 
alsof dat nog niet genoeg is: onze holi 
kleuren zijn ook vuurbestendig, 
niet-explosief en volledig gecertificeerd. Wij 
staan dus niet alleen garant voor een 
onvergetelijke ervaring, maar ook een veilige.

Mikrokonfetti
Het is al een tijdje de grote rage in het 
buitenland: Holi verfpoeder (ook wel Holi 
kleuren genoemd). Het verfpoeder dat 
traditioneel door de Hindu’s in India en 
Nepal wordt gebruikt bij het jaarlijkse 
lente-festival (ook wel het “festival der 
kleuren”) en dus sinds enkele jaren ook is 
overgekomen naar Europa. Niet alleen 
grote festivals in het buitenland, maar ook 
reclames, business events en product 
launches maken tegenwoordig gebruik van 
het Holi poeder. Het idee is simpel: 
festivalgangers hebben allemaal zakjes Holi 
verfpoeder en gooien dat in de lucht en 
naar elkaar toe, verven hun gezicht en 
kleuren hun lichaam. Een waar visueel 
spektakel ontstaat met een fantastisch 
kleurenpalet als gevolg.


