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1.

Algemene voorwaarden infostand

1.1 Aanbod infostand
• De infostand biedt in de eerste plaats duidelijke informatie over de werking van het project/de organisatie. De inhoud
moet duidelijk betrekking hebben op het Zuiden.

• Flyers, affiches e.a. mogen enkel aan de stand verdeeld worden, niet op het terrein.
• Politieke boodschappen (vb. anti-regering) d.m.v. een banner of ander communicatiemiddel zijn verboden. Politieke
boodschappen m.b.t. ontwikkelingssamenwerking kan wel.

• Het aanbieden of verkopen van eten of drinken is verboden, tenzij de organisatie de uitdrukkelijke toestemming heeft
gegeven. Je moet op de dag van het festival een bewijs van toestemming kunnen voorleggen.

• Verkoop van voorwerpen ten voordele van het project of een activiteit die duidelijk betrekking heeft tot het project
(m.u.v. muziek) is toegelaten. Het project in kwestie moet zichtbaar en duidelijk worden voorgesteld aan het publiek.

• Er mag geen muziek gemaakt worden aan de stand. Er zal voldoende muziek te horen zijn.
• Het aanbieden of verkopen van ballonnen is verboden.

1.2 Aansprakelijkheid
• 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 standmateriaal.

1.3 Opbouw en afbraak + parkeerplaats
• Alle toegelaten standhouders zorgen zelf voor de opbouw van de stand vanaf 8u30 op de daartoe voorziene
standplaats.

• De door de organisatie bevestigde afmetingen dienen gerespecteerd te worden zodat alle ingeschreven standen
kunnen staan en de doorgang voor publiek en hulpdiensten gevrijwaard blijft.

• 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.
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Standplaats infostand

2.1 Afmetingen en prijs standplaats
•
•
•

Een standplaats mag maximum 6m breed en maximum 3m diep zijn.
Meegebrachte tenten moeten op de aangevraagde m² kunnen staan, anders kan de tent niet worden opgezet.
Brugse Noord-Zuidraadleden krijgen een gratis standplaats.

Prijs per meter

€ 5*

* Prijzen zijn exclusief 21% BTW

2.2

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, enkel indien dit vooraf werd aangevraagd via het
inschrijvingsformulier.

• Op het inschrijvingsformulier geef je aan welke toestel(len) je gaat gebruiken en het vermogen (watt)/ toestel.
• Bij gebruik van elektrische apparatuur maak je uitsluitend gebruik van goedgekeurde en geaarde kabels.
• Je voorziet zelf de nodige verdeeldozen en verlengkabels, deze dienen altijd volledig afgerold te worden.
• Bij onnauwkeurige opgave en/of onveilige situaties kan de toegang tot het elektrisch net verbroken worden.
Afval
• De organisatie voorziet voldoende afvalzakken en –containers voor restafval, PMD, papier en karton in de nabijheid van
jouw stand. Eventueel afval kan je daar kwijt.

• Laat je infostand proper achter: het gebruikte materiaal wordt teruggebracht en afval wordt gedeponeerd in de
afvalbakken.

3 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 kan de organisatie overgaan tot het stopzetten van de stand en/ of jouw stand uitsluiten bij
een volgende editie.
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4 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 2019.
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 2019 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.

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

• Bij annulatie vóór 1 juni 2019 wordt het volledige saldo teruggestort.
• Bij annulatie vanaf 1 juni 2019 wordt niets teruggestort.
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