FEEST IN 'T PARK
29 juni 2019 - Minnewaterpark Brugge
Noord-Zuiddienst, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
T: 050 44 82 44 - noordzuiddienst@brugge.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER EETSTAND
Organisatie/ naam: ................................................................................................................................................................
Is uw organisatie een:

 feitelijke vereniging  vzw  firma  private persoon

(vink aan wat van toepassing is)

BTW- of ondernemingsnummer: …………………………………….………………………………………………………………
Indien private persoon, rijksregisternummer:………………………………………………………………………………….
Contactpersoon: ....................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Telefoon en/of GSM: .............................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................................
Nummerplaat1: ......................................................................................................................................................................
Terugbetaling eetbonnen op rekeningnummer ………….….…………………………………… op naam
van ………………………………………………………………

1. Som op welke gerechten aangeboden worden: (let op: het is niet toegestaan om frieten, braadworsten en
hamburgers te verkopen. Verkoop van dranken is verboden):

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Indien u Fair Trade ijsjes aanbiedt vermeld dan hier de verkoopprijs en de smaken:
………… € 1 bol - ............ € 2 bollen - ............ € 3 bollen
Smaken: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hoeveel meter zal uw stand beslaan (max 3 m diep en 9m breed): ……………………meter
Bij gebruik van een koelwagen dient deze volledig (inclusief dissel) in het aantal opgegeven meter te kunnen staan!
3. Maakt u gebruikt van een koelwagen: JA - NEEN
Indien JA, vermeld duidelijk de afmetingen (l x b) inclusief dissel: .……………………………………………
4. Wenst u tafels en/of stoelen van de organisatie te gebruiken: JA – NEEN
Indien JA, vermeld duidelijk het aantal:
………plooitafels van 2 m x 0,75 m (max 1 tafel/2m)

……… stoelen (max 2 stoelen per eetstand)

5. Gebruik van ecoservies
Het gebruik van plastic bestek, borden en kommen is verboden. Alle eetstanden zijn verplicht om ecoborden en
ecobestek te gebruiken. Aankopen van ecoservies kan bijvoorbeeld via www.biopack.be. Er is geen ecoservies te koop
op het terrein!
De organisatie zal tijdens het festival controle uitvoeren op het gebruik van ecoservies!

1

Per standhouder kan maximum 1 gratis parkeerplaats toegekend worden op een nabijgelegen parking
(onder voorbehoud van beschikbaarheid).

6. Verduidelijk welke koel-,bak- en braadtoestellen zullen gebruikt worden, en schrijf erbij of deze op gas of
elektriciteit werken. Indien het toestel op elektriciteit werkt, vermeld dan ook het vermogen. Vermeld zeker welk(e)
koeltoestel(len) u zal gebruiken! Vermeld ook of je gebruik maakt van extra verlichting. Er mogen niet meer
toestellen dan aangevraagd worden meegebracht om kortsluiting of overbelasting te vermijden.
•

Koeltoestel(len): .......................................................................................................................... GAS / ELEKTRICITEIT (*)
Indien op elektriciteit, vermogen van koeltoestel 1:…………………………………………….watt
Indien op elektriciteit, vermogen van koeltoestel 2:…………………………………………….watt

•

Verlichting(en): vermogen verlichting 1: …………….watt
vermogen verlichting 2: …………….watt

•

Toestel 2:..................................................................................................................................... GAS / ELEKTRICITEIT (*)
Indien op elektriciteit, vermogen van het toestel:…………………………………………….watt

•

Toestel 3:..................................................................................................................................... GAS / ELEKTRICITEIT (*)
Indien op elektriciteit, vermogen van het toestel:…………………………………………….watt

•

Toestel 4:..................................................................................................................................... GAS / ELEKTRICITEIT (*)
Indien op elektriciteit, vermogen van het toestel:…………………………………………….watt

•

Toestel 5:..................................................................................................................................... GAS / ELEKTRICITEIT (*)
Indien op elektriciteit, vermogen van het toestel:…………………………………………….watt

•

Toestel 6:..................................................................................................................................... GAS / ELEKTRICITEIT (*)
Indien op elektriciteit, vermogen van het toestel:…………………………………………….watt

vermogen verlichting 3:…………….watt
vermogen verlichting 4:…………….watt

(*)schrappen wat niet past

Per 3 meter krijgt u een maximum vermogen van 3500 watt (= 1 zekering met 2 stopcontacten).
Per bijkomende zekering van 3500 watt, betaalt u 25 euro extra.

7. Uw opmerkingen/ vragen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gelieve goed de bijhorende bundel met onze voorwaarden te lezen, en ervoor te zorgen dat u zeker in orde bent met de
hygiënevoorwaarden, de veiligheidsvoorschriften en de wet van ambulante handel!
Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden, kan de organisatie overgaan tot het stopzetten van uw stand, de
waarborg inhouden en/of uw stand uitsluiten bij een volgende editie.

Als u dit formulier correct en volledig invult en ons vóór 28 februai 2019 per post of email terugstuurt, zal u een
bevestiging ontvangen. Indien uw eetstand kan deelnemen ontvangt u daarna een factuur met overschrijvingsformulier.
Uw inschrijving is pas definitief als u vóór 31 maart 2019 de factuur betaalt.

Datum:

Handtekening + naam standhouder:

