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TUINKRIEBELS VRIESELHOF 2018
Aanvraagformulier
□

Ja, ik wens een aanvraag als standhouder in te dienen voor ‘TUINKRIEBELS VRIESELHOF’ op
1

zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 2018 .

□

Neen, ik wens geen aanvraag als standhouder in te dienen voor ‘TUINKRIEBELS VRIESELHOF’
maar stuur mij voor “TUINKRIEBELS editie 2019” opnieuw een aanvraagformulier op.

Ik wens in te schrijven als een:

□ firma

□

openbaar bestuur

□ vzw

□ vereniging

□ particulier

Naam (firma, bestuur, vzw, …): …………………………………………………………………………………..
Ondernemingsnummer (voor rechtspersonen): ……………………….………………………………………..
Contactpersoon (voornaam + naam): ………………..…………………………………………………………..
Straat: ...………………………………………………………………….………………………………………….
Postcode: ………………………… Gemeente: ……………………………………………………...………….
Maatschappelijke zetel (indien verschillend van postadres zoals hierboven opgegeven):
………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon: __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __

Fax: __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __

GSM: __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __
Gsm waarop standhouder bereikbaar is tijdens TUINKRIEBELS: __ __ __ __ / __ __ __ __ __ _
E-mailadres / website:…………………………………………………………………………………………….
De organisatie TUINKRIEBELS 2018 heeft de toestemming om uw firmanaam, website, adres,
telefoonnummer en eventuele korte beschrijving van de producten te vermelden in haar communicatie
over TUINKRIEBELS 2018 JA / NEEN

Ik wens als standhouder deel te nemen met de volgende planten/producten of een korte omschrijving van
de workshop / infostand:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Ik kom mijn stand opbouwen op:

Ik kom voor het opbouwen met volgend voertuig:

□
□

□
□
□
□

1

vrijdag 4 mei 2018 van 9u. tot 17u.
ik maak een telefonische afspraak voor de
opbouw van de stand zaterdag 5 mei 2018

vrachtwagen type/afmeting:……………………
camionette type/afmeting:…………………………
personenwagen type:…………………….
ik gebruik gasflessen

Uw inschrijving is pas definitief nadat de administratie uw aanvraag schriftelijk heeft bevestigd. Er bestaat altijd een mogelijkheid
dat uw aanvraag, omwille van organisatorische redenen, niet kan worden goedgekeurd.
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Ik reserveer voor 31 januari 2018:

□ een standplaats 5x3m aan € 25,00 (gratis voor vzw’s, verenigingen en openbare besturen)
□ een standplaats 10x3m aan € 40,00 (gratis voor vzw’s, verenigingen en openbare besturen)
□ andere standplaatsafmetingen op aanvraag, contact via tel. of e-mail
□ een gratis tent, enkel voor vzw’s, verenigingen en openbare besturen (slechts 9 tenten beschikbaar!)
□ elektriciteit aan € 10,00 (is beperkt en kan niet op alle locaties)
□ aantal badges voor medewerkers stand ………………….
□ Ik wens …..aantal flyers en …..aantal affiches Tuinkriebels te ontvangen
□ Ik koop ……aantal inkomkaarten aan € 1,50 (normale verkoopprijs 2€) per stuk voor een totaal
van € …………….
Ik reserveer na 31 januari 2018:

□ een standplaats 5x3m aan € 40,00 (gratis voor vzw’s, verenigingen en openbare besturen)
□ een standplaats 10x3m aan € 60,00 (gratis voor vzw’s, verenigingen en openbare besturen)
□ andere standplaatsafmetingen op aanvraag, contact via tel. of e-mail
□ een gratis tent enkel voor vzw’s, verenigingen en openbare besturen (slechts 9 tenten beschikbaar!)
□ elektriciteit aan € 10,00 (is beperkt en kan niet op alle locaties)
□ aantal badges voor medewerkers stand ………………….
□ Ik wens …..aantal flyers en …..aantal affiches Tuinkriebels te ontvangen
□ Ik koop ……aantal inkomkaarten aan € 1,50 (normale verkoopprijs 2€) per stuk voor een totaal
van € ……………..

2

Bij deze verklaar ik , ………………………………………………………………………………………….…,
kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 8)
dewelke integraal deel uitmaken van dit aanvraagformulier. Wanneer ik deze voorwaarden niet naleef,
kan de organisator mij uitsluiten van het evenement zowel voor de deelname aan de huidige editie als
voor toekomstige edities zonder dat ik me kan beroepen op een vergoeding of een teruggave van kosten.

Datum:

__ __ / __ __ / __ __

Handtekening: _______________________

3

Dit document volledig ingevuld en ondertekend bezorgen, uiterlijk op 9 april 2018, aan:

Via post: Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen - p/a Tuinkriebels 2018 - Turnhoutsebaan 232 - 2100
Deurne
Of via e-mail naar: evenementen.antwerpen@provincieantwerpen.be

2

3

Voornaam en naam (IN DRUKLETTERS) van de persoon die de aanvraag ondertekent.
De persoonsgegevens die de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) verzamelen, zullen worden opgenomen in
het adressenbestand van de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (Turnhoutsebaan 232 - 2100 Deurne) met als doel u
op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten. Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder
van het adressenbestand de persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De PGRA zullen de persoonsgegevens niet
meedelen aan derden. Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten
schrappen uit het adressenbestand van de PGRA. Hij/zij kan hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering
richten aan de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen Turnhoutsebaan 232 - 2100 Deurne (t.a.v. Werner Marinus). Dit
verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de deelnemer.
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TUINKRIEBELS VRIESELHOF 2018
Voorwaarden
Artikel 1 - Organisator
“TUINKRIEBELS 2018” wordt georganiseerd door Provinciebestuur Antwerpen, Provinciale
Groendomeinen Regio Antwerpen, Turnhoutsebaan 232 te 2100 Deurne – Tel: 03/360.52.00 en vindt
plaats in het “Provinciaal Groendomein Vrieselhof” op zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 2018, van 10u. tot
18u.
Op de dagen van dit evenement is de organisator bereikbaar op 03/312.98.78.
De organisator doet al het mogelijke om aan persoonlijke wensen te voldoen omtrent standplaatsen. Alle
beslissingen, inzonderheid de finale beslissing over de toekenning van de standplaatsen, komen de
organisator toe. Over genomen beslissingen wordt niet gecommuniceerd.
Het niet naleven of respecteren van onderstaande algemene voorwaarden laat de organisator toe de
(kandidaat)standhouder uit te sluiten van deelname aan het evenement, zowel voor de huidige als voor
toekomstige edities.
Artikel 2 - Aangeboden producten
•
•

Verkoop van planten is het hoofddeel van de aangeboden producten. Producten die met het
verwerken van tuinoogst en tuinieren te maken hebben, lokale streekproducten en verkoop van
gastronomische producten die aan het boerderijleven zijn verbonden zijn ook toegelaten.
Er zijn meerdere standen van hetzelfde product toegelaten, er wordt geen exclusiviteit verleend,
noch inzake aard of type product, noch inzake merk of branche, noch inzake marktgebied of op
enig ander vlak, maar de organisator behoudt zich het recht voor om, omwille van
organisatorische redenen, bepaalde standhouders en/of artikelen te weigeren.

Artikel 3 - Deelnemen als standhouder
•

•
•

Een plaats als standhouder aanvragen kan uiterlijk tot 9 april 2018 door het bijgevoegde
aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen:
- via gewone post naar: Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen - p/a TUINKRIEBELS
2018, Turnhoutsebaan 232 - 2100 Deurne (België)
- via e-mail naar: evenementen.antwerpen@provincieantwerpen.be
Een inschrijving is pas definitief nadat de administratie de aanvraag schriftelijk heeft bevestigd.
Bij annulatie van deelname wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, wanneer het standgeld
nog niet betaald is zal het alsnog betaald moeten worden.

Artikel 4 - Standen en parkeerplaatsen
•
•
•
•
•
•
•

De standhouders zijn gebonden aan de hun toegewezen plaats. Het nummer van de standplaats
wordt de standhouder bezorgd bij aankomst op het evenement.
Het Vrieselhof is een groendomein met kwetsbare vegetatie. Standhouders moeten steeds
respectvol omgaan met het domein, de planten, de bomen en de infrastructuur. Wanneer dit niet
gebeurt zal de standhouder het volgende jaar niet meer kunnen deelnemen.
De grootte van de standplaats in openlucht is aan te duiden op het aanvraagformulier.
De standhouders verplichten zich ertoe de standen te openen om 9u45.
Tijdens de duur van het evenement worden er geen voertuigen van standhouders en/of hun
leveranciers toegelaten op het evenementsterrein.
Standhouders kunnen parkeren op de evenementparking die de organisator heeft voorzien. Er
wordt signalisatie of begeleiding naar de evenementparking voorzien door de organisator.
Het parkeren of stallen van voertuigen aan of achter de standen is niet toegestaan, met
uitzondering van markt- of koelwagens (discreet opgesteld en onderdeel van de stand door
aankleding).
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Artikel 5 - Milieuvoorwaarden
•
•

Overtollige verpakking moet vermeden worden.
Voor de verpakking die aan het publiek wordt meegegeven (bijvoorbeeld bij verkoop van drank of
voeding, voor het opbergen van gekochte goederen, …) moet er gekozen worden voor de meest
milieuvriendelijke materialen (bv. gerecycleerde papieren zakjes, herbruikbare bekers,…).

Artikel 6 - Veiligheidsvoorwaarden
•

•

•
•

Kook - of verwarmingstoestellen moeten zodanig worden opgesteld dat deze niet kunnen worden
omgestoten en het publiek er geen rechtstreeks contact mee kan hebben.
De installatie moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed
vakmanschap, zodat haar werking geen hinder veroorzaakt, geen gevaar oplevert voor brand en
degelijk is beschermd ter voorkoming van ongevallen.
In de nabijheid van elk kook- of verwarmingstoestel moet tenminste één gekeurde of
gehomologeerde ABC snelblusser (poeder of waterig schuim) van 1 bluseenheid beschikbaar
zijn. Bovendien moet elke frituurpan en elk bak- en/of braadtoestel voorzien zijn van een metalen
deksel of moet er een voldoende groot branddeken beschikbaar zijn.
Voedingswaren moeten conform de voedingswetgeving worden aangeboden en verkocht. De
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen is geenszins aansprakelijk in geval van
tekortkomingen bij de aangeboden en verkochte voedingswaren.
Het water dat wij aanbieden is enkel om planten water te geven en niet voor menselijke
consumptie. Wanneer u water nodig hebt voor menselijke consumptie moet u dit zelf
meebrengen, rechtstreeks van een kraan nemen of andere voorzorg maatregelingen nemen.

Artikel 7 - Opbouwen en afbreken
•

•
•
•
•

•
•
•
•

De opbouw van de standen gebeurt op vrijdag 4 mei 2018 van 9u. tot 17u. Indien opbouwen op
vrijdag onmogelijk is, kan een telefonische afspraak worden gemaakt om op zaterdag 5 mei 2018
van 6u. tot 8u. de stand op te bouwen. Er kunnen maar een beperkt aantal standen worden
opbouwd op zaterdag 5 mei 2018.
Leveren van materialen kan uiterlijk tot 8u. Om 9u45 moeten alle voertuigen van de standhouder
en/of zijn leveranciers het evenementsterrein verlaten hebben.
Tot 18u dient de stand bemand te zijn, het afbreken kan op zondag 6 mei 2018 starten vanaf
18u.
De wagens mogen enkel op verharde paden rijden of op (delen van) het gazon die worden
aangegeven door de provinciale medewerker(s).
De standhouder en zijn leveranciers dienen er zich aan te houden dat er enkel bepaalde delen
van het evenementsterrein voor wagens toegankelijk zijn en niet het volledige domein. Op het
evenement en binnen het domein zijn enkel de medewerkers van de provinciale groendomeinen
en de politie bevoegd om instructies te geven omtrent verkeersbewegingen.
Zowel de grasperken als de aangepaste verhardingen mogen door de standhouder en/of zijn
leverancier niet beschadigd worden, indien dit toch het geval is, zullen zij aansprakelijk zijn en
herstellingskosten zullen ten laste worden gelegd.
Bij het huren van de standplaats zijn er noch een tent, noch tafels of stoelen inbegrepen.
Hiervoor dient de standhouder, indien gewenst, zelf te zorgen.
Na afbraak moet de stand volledig opgeruimd zijn en terug in de staat zijn waarin deze werd
aangetroffen
De standhouder neemt al zijn afval mee retour.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
De standhouder treedt op als hoofdverantwoordelijke voor wat betreft zijn contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid. De standhouder is zelf aansprakelijk voor alle schade, ongevallen
en dergelijke meer die zich zouden kunnen voordoen n.a.v. de inrichting en uitbating van zijn/haar
standplaats.
De standhouder is verplicht de nodige verzekeringen af te sluiten voor zijn contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid tegenover de organisator en zijn personeel, de roerende en
onroerende goederen van de organisator, de deelnemers/bezoekers aan de activiteit, vrijwilligers en
derden. De standhouder dient te beschikken over een verzekeringspolis voor burgerlijke
aansprakelijkheid en brand.
De standhouder zal de organisator vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken die derden ten aanzien van
de organisator zouden formuleren met betrekking tot de inrichting en uitbating van zijn/haar standplaats.
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