
Foodtruckfestival Paaseditie 2023 @ Beachclub Fabulous 

Inschrijving + afspraken 
 

Datum en tijdstip: 9 april 2023 van 14u00 tot 23u00 

Adres: Komweg 11, 3680 Neeroeteren (Maaseik) 

Contact: +32 473 116 700 of info@factory7.be 

Inschrijvingsformulier: https://forms.gle/AAKeQir7XVM1xBzG6 

 

 

1) De standplaats is gratis. 

De afdracht bedraagt 25% van de totale omzet. De organisatie voorziet een kassa waar de bezoekers 

bonnetjes kunnen kopen (ter waarde van 1 euro, 1,5 euro en 2 euro). Op het einde van het festival 

kunnen alle standhouders hun bonnetjes inruilen tegen 75% van hun waarde. De standhouder is 

verplicht een factuur te maken voor dit bedrag aan de organisatie (dit bedrag/de afdracht is 

inclusief BTW). 

Hierbij is inbegrepen: elektriciteit, gezamenlijk water-aftappunt, afvalverwerking. 

2) Elke standhouder voorziet zelf zijn foodtruck, stand of accommodatie en stelt deze zelf op. 

3) De standhouder voorziet de inkleding van zijn foodtruck of tent in Paas-thema en verlichting voor 

wanneer het donker wordt. (let op dat verlichting waterdicht moet zijn, bij gebruik buiten de 

accommodatie) 

4) De standhouder zorgt steeds voor orde en netheid in en rond zijn stand. 

5) De standhouder voorziet een verlengkabel van minimaal 25 meter. Haspels moeten volledig 

afgerold worden en kabels mogen de doorgangen van de bezoekers niet kruisen of belemmeren. 

6) Bij inschrijving moet een foto van de foodtruck of tent bijgevoegd worden. 

7) Bij inschrijving moet het volledige aanbod omschreven worden van elk afzonderlijk artikel. 

8) Er mogen GEEN dranken aangeboden worden, daar dit exclusief door de locatie wordt 

aangeboden. Verder zijn er geen beperkingen in het aanbod (eten, speelgoed, animatie, attracties, 

workshops, verkoopstandjes, paasstandjes, kledij, enz...) 

9) Bij minder goed weer kunnen de bezoekers vertoeven in de aangename beachclub, deze voorziet 

ook toegang tot de toiletten. 

10) Een inschrijving is pas definitief na bevestiging van de organisatie. De organisatie houdt rekening 

met het aanbod van elke standhouder, de volgorde van inschrijving en voorziet de 

plaatsaanwijzingen en oppervlakte voor elke stand. 

11) Na bevestiging van inschrijving is het niet meer mogelijk om de aangeboden artikelen te wijzigen of 

extra artikels toe te voegen, tenzij voorafgaand schriftelijk akkoord van de organisatie. 

12) De standhouders zijn in het bezit van de nodige vergunningen, toelatingen, technische- en 

veiligheidsvoorschriften en -attesten (FAVV, eigen verzekeringen, verzekeringen voor schade aan 

derden, ambulante handel, branddeken en gekeurde brandblustoestellen (poeder of CO²), 

gaskeuringen, enz…) en zijn verantwoordelijk voor de goederen in en rond hun stand. 

De brandweer kan de dag van het event een veiligheidsinspectie uitvoeren en kan gebruikt 

materiaal of installaties afkeuren of zelfs standhouders weigeren op basis van hun bevindingen. De 

organisatie volgt deze bevindingen en is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. 

13) Standhouders werken steeds volgens de wettelijke hygiëne- en HACCP-voorschriften. 

https://forms.gle/AAKeQir7XVM1xBzG6


14) De standhouders zien toe op naleving van de openbare orde, regelgeving, rust en veiligheid tijdens 

het festival. 

15) De organisatie voorziet muziek op verschillende plaatsen. 

16) Het gebruik van plastic wegwerpbekers, -servies en -bestek zijn niet toegelaten, dus enkel 

herbruikbaar materiaal of karton.  

17) De standhouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun stand, de organisatie is niet aansprakelijk voor 

diefstallen of schade van welke aard ook. 

18) Aansprakelijkheid van de organisatie jegens de deelnemer is in alle gevallen beperkt tot directe 

schade en nimmer over vermiste winst of indirecte verliezen of schade. 

19) De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen (alsook ongevallen met voertuigen) op of 

rond het festival. 

20) Indien het festival wegens te weinig animo, door een te gering aantal inschrijvingen of door 

overmacht (bv. weersomstandigheden), geen doorgang kan vinden, heeft de deelnemer geen recht 

op een schadevergoeding in welke vorm dan ook. De in de reserveringsbevestiging gedane 

toezeggingen vervallen en de door de deelnemer reeds verrichte betalingen worden gerestitueerd. 

21) Het opstellen van de standen is mogelijk van 11u00 tot 13u30 (hierna moeten alle voertuigen het 

festival verlaten hebben). 

Het afbreken van de standen is mogelijk vanaf 23u00. (niet eerder, ook niet indien uitverkocht) 

22) Indien één uur voor het tijdstip waarop het evenement voor bezoekers wordt opengesteld een 

deelnemer niet de hem/haar toegewezen standruimte in gebruik heeft genomen, wordt dit 

beschouwd als zijnde een annulering van deelname en kan de organisator deze ruimte zonder 

nadere sommatie of ingebrekestelling aan andere deelnemers ter beschikking stellen.  


