Stad Brugge Noord-Zuiddienst

Voorwaarden eetstand
Feest in ’t Park
30 juni 2018
Noord-Zuiddienst, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
E noordzuiddienst@brugge.be
T 050 44 82 44
www.feestintpark.be

1.
1.1

Standplaats eetstand
Afmetingen en prijs standplaats

basisprijs eetstand, min. 3 m breed x max. 3 m diep

€ 350

incl. 3500watt (= 1 zekering met 2 stopcontacten)
prijs per bijkomende meter (maximum breedte van een stand is 9m!)

€ 80

Prijs voor extra zekering van 3500 watt

€ 25

Waarborg

€ 100

* Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
**Brugse Noord-Zuidraadleden betalen de helft van de prijs

1.2

Voorzieningen standplaats

Tafels en stoelen
• De organisatie voorziet per stand maximum 2 klapstoelen en per 2 meter 1 plooitafel, volgens
beschikbaarheid en indien gereserveerd via het inschrijvingsformulier.

• Je staat zelf in voor het ophalen en terugbrengen van het gevraagde materiaal naar de voorziene
stockageplaats.

Stroom
• De organisatie voorziet stroom voor alle standen, meer info zie 1.1
• Op het inschrijvingsformulier geef je aan welke toestellen je gaat gebruiken én het vermogen (watt)/ toestel.
Toestellen die niet op het inschrijvingsformulier vermeld staan kunnen geweigerd worden. Vergeet zeker niet
alle koeltoestellen (bijv. koelkast en/of koelaanhangwagen) en eventuele verlichting te vermelden.

• Bij gebruik van elektrische apparatuur maak je uitsluitend gebruik van goedgekeurde en geaarde toestellen.

Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge
Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
t 050 44 82 44 | noordzuiddienst@brugge.be | www.brugge.be/noordzuiddienst

• Je voorziet zelf de nodige verdeeldozen en verlengkabels, deze dienen altijd volledig afgerold te worden!
Verdeeldozen en verlengkabels zijn CE gekeurd.

• Er mogen niet meer toestellen dan aangevraagd worden meegebracht om kortsluiting of overbelasting te
vermijden. Zo wordt ook de werking van andere eetstanden niet in het gedrang gebracht. Bij onnauwkeurige
opgave en/of onveilige situaties kan de toegang tot het elektrisch net verbroken worden.

Water
• Er zijn waterpunten aanwezig in de zone van de eetstanden.
Gas
• Er wordt een aparte zone voorzien waar de reservegasflessen kunnen bewaard worden. Alle voorwaarden
voor gebruik gasflessen: zie 3.2

Afval
• De organisatie voorziet voldoende afvalzakken en –containers voor restafval, PMD, glas, papier en karton.
Gebruikte olie neem je terug mee in een afgesloten bidon.

• Meer info rond milieuvoorwaarden: 3.3
Parkeerplaats
• Auto’s worden enkel toegelaten tijdens de opbouw (8u30-13u) en afbraak (1u ’s nachts), niet tijdens het
festival. Indien je vroeger wilt afbreken kan dat vanaf 18u, maar je kan dan niet met de auto op het terrein.

• Per standhouder wordt maximum 1 parkeerplaats buiten het festivalterrein voorzien, volgens
beschikbaarheid.

• Na inschrijving ontvang je de nodige parkeerkaart.

2.

Algemene voorwaarden eetstand

2.1 Aansprakelijkheid
• Je moet voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de uitbating van een eetstand.
• Je moet beschikken over een verzekering B.A, want de organisatie kan in geen geval aansprakelijk gesteld
worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadiging van koopwaar en standmateriaal.

2.2 Aanbod eetstand
• Je mag geen Belgische snacks zoals frieten, braadworsten en hamburgers verkopen. Op het
inschrijvingsformulier vul je je aanbod in. Wat niet vooraf is doorgegeven, kan geweigerd worden.

• Barbecue is niet toegelaten op Feest in ’t Park.
• We verplichten elke standhouder om minstens 2 vegetarische gerechten te voorzien.
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• Je mag geen dranken verkopen. Alcoholische dranken, frisdrank, thee, koffie en sapjes mogen enkel verkocht
worden door de organisatie zelf.

• Je bent verplicht om ecoservies te gebruiken. Dit kan je aankopen via bijv. www.biopack.be. Bij de organisatie
kan je geen ecoservies aankopen. De organisatie zal voor én tijdens het festival controle uitvoeren op het
gebruik van ecoservies.

• Er mag geen muziek gemaakt worden aan je stand. Je hoort voldoende muziek in het park.
• Feest in ’t Park wil een duurzaam festival zijn en vraagt ook aan de standhouders om rekening te houden met
onderstaande duurzame tips. Gebruik of voorzie:
1. lokale, seizoensgebonden, eerlijke producten
2. fair trade als het niet lokaal geproduceerd kan worden
3. altijd duurzame vis
4. altijd een evenwaardig vegetarisch aanbod (of 100% veggie)
5. indien mogelijk bio aanbod
Vermijd daarbij voedselverspilling en afval.

2.3 Betalingswijze aan de eetstand
• Prijzen dienen duidelijk zichtbaar aan de stand opgehangen te worden.
• De betaling door de bezoekers gebeurt enkel cash.
• De betaling door de vrijwilligers en artiesten gebeurt d.m.v. eetbonnen.
• Eetbonnen kunnen slechts 1x tussen 23u en 00u30 ’s nachts worden ingeruild, mits de stand volledig is
opgeruimd (afval in een straal van 6m rond de stand is weg + tafels en stoelen zijn teruggebracht naar
stockageplaats).

• Bij het inruilen van de eetbonnen krijg je een kwitantie met het verschuldigde bedrag. De uitbetaling ervan
gebeurt d.m.v. overschrijving. Vergeet niet op uw inschrijvingsformulier het rekeningnummer waarop de
eetbonnen mogen terugbetaald worden te vermelden!

3. Specifieke voorwaarden eetstand
3.1 Verkoop van ijsjes
• Bij verkoop van ijsjes dienen minstens 2 Fair Trade varianten voorzien te zijn. Fairtrade producten zoals
chocolade, suiker, vanille en/of bananen dienen hierin gebruikt te worden.

• Er dient gecommuniceerd te worden over het gebruik van Fairtrade producten.
• De ijsjes mogen verkocht worden op hoorntjes of in ecologische potjes. Ecologische potjes kunnen bijv.
aangekocht worden via www.biopack.be.

• De verkoopprijzen (1 bol, 2 bollen…) dienen op het inschrijvingsformulier ingevuld te worden.
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3.2 Hygiëne
• De voorwaarden van het KB van 7/02/1997 moeten nageleefd worden. Hierbij een samenvatting.
• De wettelijke bewaartemperatuur van de voedingsmiddelen moet gerespecteerd worden. Een thermometer
moet aanwezig zijn.

• Persoonlijke hygiëne van het personeel en hygiëne van de eetstand zelf is noodzakelijk.
• Meer info in de brochure ‘gelegenheidsverkoop’ in bijlage: alle vermelde voorwaarden, dienen gerespecteerd
te worden.

3.3 Veiligheid
Gebruik gasflessen
• De gasflessen moeten gevuld zijn door een erkend vulstation of firma.
• De voorraad gasflessen is beperkt tot maximaal 300 liter waterinhoud met maximaal 2 recipiënten (de lege en
reserveflessen dienen verwijderd te worden en opgeslagen op een aparte plaats).

• De gebruikte gasslangen moeten voorzien zijn van een geldigheidsdatum.
• De aansluitingen moeten aan alle aansluitpunten bevestigd zijn d.m.v. een wormschroefklem.
• Je moet een recent keuringsbewijs (dichtheidscontrole) kunnen voorleggen. Het bewijs moet jaarlijks
vernieuwd worden.

• Een zone van 2 meter rond de gasflessen dient afgeschermd te zijn voor het publiek. In die zone is het
verboden ontvlambare vloeistoffen en brandbaar materiaal op te slaan, te roken of open vuur te maken.

• Gasflessen moeten veilig en stabiel opgesteld staan en beschut zijn tegen de inwerking van warmtebronnen of
directe opwarming door de zon.

Gebruik mobiele frituur
• De installatie moet gekeurd zijn door een erkend installateur.
• Je moet een recent keuringsbewijs kunnen voorleggen. Het bewijs moet jaarlijks vernieuwd worden.
• In en rond het frituurkraam mogen zich geen volle noch lege recipiënten bevinden!
• De voorraad gasflessen is beperkt tot maximaal 300 liter waterinhoud met maximaal 2 recipiënten.
• Je moet in het bezit zijn van een branddeken met de vermelding “BSEN1869 CERTIFIED”. Deze zijn geschikt
om frietketelbranden te doven. Deze dient voldoende groot te zijn om het frituurvet/frituurolie af te dekken.

Algemeen
• Je moet in het bezit zijn van een jaarlijks gekeurd brandblustoestel type ABC6 kg (of gelijkwaardig)
• De organisatie kan ten allen tijde bijkomende veiligheidsvoorschriften opleggen.
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3.4 Milieu
• Plastic eetservies en plastic zakken zijn verboden. Enkel ecobestek en – borden/ kommen zijn toegelaten.
• Al het afval dat u produceert moet u scheiden in afzonderlijke afvalfracties.
• Je voorziet zelf een afgesloten bidon om de olie terug mee te nemen.
• Je bent verantwoordelijk voor de netheid voor, achter en rond je eetstand in een straal van 6m.

4. Wat bij overtreding voorwaarden?
De organisatie en de brandweer kunnen tijdens het festival controleren of aan de voorwaarden is voldaan. Bij het
niet naleven van de voorwaarden (2 & 3) kan de organisatie overgaan tot het stopzetten van de stand, de waarborg
inhouden en/ of uw stand uitsluiten bij een volgende editie.

5. Inschrijving, betaling en toewijzing standplaats
• De inschrijving is pas definitief als de 3 onderstaande voorwaarden vervuld zijn:
1. Je bezorgt het inschrijvingsformulier tijdig, correct ingevuld en ondertekend terug naar bovenstaande
contactgegevens vóór 30 april 2018.
2. Je ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving.
3. Als je kan deelnemen ontvang je een factuur met overschrijvingsformulier. Je stort het verschuldigde bedrag
vóór 1 juni 2018 op rekeningnummer: BE08 0960 1682 87 13 op naam van Stad Brugge (Feest in ’t Park) met
de gestructureerde mededeling zoals vermeld op het overschrijvingsformulier bij uw factuur.

• De organisatie kan standen weigeren wanneer de plaatsen volzet zijn, wanneer niet voldaan is aan de
voorwaarden of het aanbod niet past binnen het kader van Feest in ’t Park.

6. Wat bij annulatie standplaats?
Annulaties moeten altijd schriftelijk gebeuren (per e-mail of brief).

• Bij annulatie vóór 1 juni 2018 wordt het volledige saldo teruggestort.
• Bij annulatie vanaf 1 juni 2018 wordt enkel de waarborg teruggestort.
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