
ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME KANTIEN ROYAL 

WERKWIJZE 

De organisatie zorgt voor een selectie kwalitatieve eetstanden die een meerwaarde bieden aan het 
festival. Wij doen dit aan de hand van een informatief aanmeldingsdossier. De inschrijvingen worden 
volgens diversiteit van de aangeboden gerechten en volgens de uitstraling van de stand/food truck 
behandeld. Er mag onder geen enkele voorwaarde drank worden verkocht. 

Het standgeld voor de edities in 2019 wordt bepaald op 300 euro per dag voor alle reguliere 
deelnemers.  Voor deelnemers die enkel gerechten verkopen die minder dan 5 euro per stuk kosten 
wordt het standgeld bepaald op 250 euro per dag. 

De organisatie vraagt de betaling van de deelnamegelden op voorhand via een factuur die de 
deelnemer ontvangt na het invullen van een gehandtekend deelnameformulier. Deze factuur is ten 
laatste betaalbaar 45 dagen voor de datum van het event. Bij annulatie van uw deelname na 
ontvangst van uw factuur zal steeds 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd blijven, tenzij de 
organisator hiervan afziet via duidelijke communicatie. Bij annulatie binnen een termijn van 14 dagen 
voor de datum van het event, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. 

De organisatie staat in voor de bar, de voorziening van stroom en water, tafels en stoelen, afruimen van 
de tafels en afvalverwerking. 

Het deelnamegeld is netto - exclusief BTW. 
Er worden geen verdere kosten aangerekend voor elektriciteit, water, eventuele koeling. 
Evenmin worden er door de organisator bijkomende afdrachten gevraagd naargelang de omzetten. 

Het betaalsysteem voor de publieke bezoekers van het festival wordt steeds op voorhand     	
bepaald en vermeld in de uiteindelijke overeenkomst. Inbreuken tegen een betaalsysteem 	
kunnen leiden tot een factuur voor ontvangstderving en tot sluiten van uw stand. 

De deelnemer is effectief de 3 volle dagen aanwezig en respecteert de op voorhand bepaalde 
openingsuren, tenzij anders overeengekomen. Inbreuken impliceren automatisch de aanrekening van 
het volledige standgeld/dag, zonder staffel berekening. 

Alle deelnemers worden vermeld op onze communicatie via social media. 
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VOORWAARDEN TOT INSCHRIJVING 

Bij inschrijving moet geen waarborg worden betaald, wel de deelnamegelden. 

De deelnemer verbindt zich ertoe enkel de vermelde gerechten aan te bieden.  
Verkoop van andere gerechten en/of producten is niet toegelaten.  

Bij de inschrijving moet een volledige lijst met gerechten en de verkoopprijs ervan worden toegevoegd. 

U komt enkel in aanmerking voor een standplaats na het terugsturen van het volledig ingevulde en 
ondertekende inschrijvingsformulier én overschrijving van het verschuldigde bedrag op onze rekening 
met vermelding van de referentiegegevens op uw factuur. 
De standplaats is pas definitief verhuurd na akkoord van de organisatie. 

Betalingsgegevens: 

	 	 	 	 Betalingen vanuit België: 
	 	 	 	 Kantien Royal bvba 
	 	 	 	 Rekeningnummer	 BE03 7350 4065 2684 
	 	 	 	 Bank	 	 	 KBC Bank Sint Niklaas 
	 	 	 	  
	 	 	 	 Betalingen vanuit het buitenland: 
	 	 	 	 Kantien Royal bvba 
	 	 	 	 IBAN-nummer	 BE03 7350 4065 2684 
	 	 	 	 BIC-code	 	 KREDBEBB 

OPENINGSUREN FESTIVAL INDICATIEF 

Vrijdag:	 	 14u - 23.30u 
Zaterdag:	 	 14u - 23.30u 
Zondag:	 	 14u - 23.30u 

Deze openingsuren kunnen gewijzigd worden naargelang de locatie en/of eventuele randactiviteiten. 
De deelnemer volgt de openingsuren van het festival. Afwijkingen kunnen enkel na onderling overleg 
worden toegestaan. 

OP- EN AFBOUW 

Opbouw op vrijdag vanaf 08.00u. De deelnemer dient zich strikt te houden aan deze richtlijn en 
aan de richtlijnen van de opbouwverantwoordelijken van het festival. 
De stand dient uiterlijk voor vrijdag om 12u opgebouwd te zijn.  
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Afbouw vanaf zondag 23.30u, ná afloop van het festival (niet vóór het einde van het festival!).   

De deelnemers dienen zich strikt aan de uurregeling te houden. 

De organisatie behoudt zich het recht om deze uurregeling zo nodig aan te passen aan 
bijzondere omstandigheden. 

De stand dient uiterlijk op zondag verwijderd te zijn, vóór 24.00u. 

De standplaats dient volledig schoongemaakt te worden achtergelaten. Geen enkel vuilnis (kartonnen 
dozen, plastic, etensresten, enz.) mag op de standplaats worden achtergelaten.  
De deelnemer dient de ondergrond van de standplaats te vrijwaren van mogelijke vetplekken. De 
standplaats wordt vrij van enige vorm van schade achtergelaten. In geval van vervuiling of schade 
kunnen tegensprekelijke vaststellingen daaromtrent gebeuren daags na het festival. Als de deelnemer 
daar niet bij aanwezig wenst te zijn, aanvaardt hij de vaststellingen van de organisatie als bindend. 

De organisatie biedt enkel de ruimte te huur. De deelnemer bouwt zelf zijn stand.  

Personenwagens, andere dan food trucks, kunnen enkel op het terrein voor laden en lossen en mogen 
niet ter plaatse geparkeerd blijven.  

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeersongevallen zowel binnen als 
buiten het festivalterrein. 

De organisatie moet de deelnemer niet vrijwaren voor stoornissen in het gebruiksgenot die worden 
veroorzaakt door derden. 

Het niet naleven van opgegeven tijdstippen, het nalaten van het reinigen van de stand, kan steeds 
leiden tot een financiële compensatie, hetzij door het vervallen van de staffelberekening en het 
aanpassen van het volledige standgeld/dag, hetzij door een extra aanrekening die de gemaakte kosten 
lastens de organisator dekt. 

TECHNISCHE RICHTLIJNEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN 

De rechten en plichten in deze algemene voorwaarden zijn niet limitatief.  De organisatie zal te allen 
tijde deze algemene voorwaarden kunnen aanvullen of aanpassen aan de situatie indien de orde, de 
veiligheid, de netheid, de gezondheid of de rust dit vereisen.  

De deelnemer dient zich te houden aan alle wettelijke, technische en veiligheidsvoorschriften voor het 
uitbaten van een foodstand op de openbare weg. 
Alle voedsel dient te worden bereid en opgediend conform de geldende hygiënenormen.  

De deelnemer dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen van de brandweer, de politie, het 
stadsbestuur en de Kantien Royal organisatie. 
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De brandweer zal mogelijk zelf veiligheidsinspecties uitvoeren en eventueel overgaan tot afkeuring van 
onveilig materiaal (bijvoorbeeld: gasslangen in slechte staat). De organisatie is niet verantwoordelijk 
voor afkeuringen van de brandweer. 

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade geleden door deelnemers, 
derden en bezoekers, door ongevallen of welke schade verwekkend feit in gevolge het gebruik van de 
elektrische leidingen op het festival, zelfs al heeft de organisatie de toelating gegeven. 

De organisatie zorgt zelf voor de opdeling van het festivalterrein en de toewijzing van de plaatsen. De 
aanwijzingen van de organisatie moeten daarbij nauwkeurig opgevolgd worden. De deelnemers mogen 
ook onderling niet van plaats wisselen. De diepte van de stand wordt beperkt tot 6 meter.  

Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden zijn standplaats aan derden in gebruik te geven – al dan niet 
tegen vergoeding – of het gebruiksrecht van zijn standplaats af te staan aan derden. 

De deelnemer is – wat de naleving van de algemene en bijzondere voorwaarden van dit contract betreft 
– verantwoordelijk voor alle personen of rechtspersonen waarop hij een beroep doet, hetzij bezoldigd 
of onbezoldigd, hetzij met of zonder arbeidsovereenkomst. 

Bij inschrijving moet een bewijs voorgelegd worden dat de deelnemer verzekerd is voor burgerlijke 
aansprakelijkheid, brandverzekering en objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing. 

De organisatie zorgt voor aansluitingspunten voor elektriciteit dienstig voor verlichting en voor 
verwarming of koeling. Enkel het aangevraagde vermogen zal worden geleverd. Indien u via uw 
deelnameformulier een rechtstreekse wateraansluiting heeft aangevraagd, wordt u een aftappunt aan 
de centrale standpijp ter beschikking gesteld. Een waterslang dient te worden voorzien door de 
deelnemer (ca. 25-50 lm). 
  
De deelnemer zorgt zelf voor een waterdichte verlichting en brengt zelf een geaarde verlengkabel mee 
van minstens 25m lengte.  Al het elektrische materiaal moet geaard zijn en dient steeds volledig 
afgerold te zijn.  Alle kabels moeten achter de stand lopen.  Stroom wordt enkel aangesloten na 
keuring van de elektrische installatie.  De organisatie is niet aansprakelijk voor afkeuring van het 
elektrische materiaal door de brandweer.  

De stands moeten elk voorzien zijn van een draagbaar blustoestel met 6kg ABC poederinhoud en dit 
binnen handbereik. 

Gebruik van gas wordt enkel toegestaan mits naleving van het plaatselijke politiereglement. Mochten er 
bij controle gebreken worden vastgesteld, dan loopt u het risico dat uw stand tijdelijk of voor de ganse 
duur van het evenement zal worden gesloten. 

Gedurende het festival is er nachtbewaking voorzien. Iedere deelnemer is echter verantwoordelijk voor 
zijn eigen stand. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen en beschadigingen, 
noch voor aangerichte schade van welke aard ook.  

De deelnemer dient zich te houden aan de gekeurde en toegezegde oppervlakte. Het aantal 
toegestane meters mag in geen geval overschreden worden. Het plaatsen van de koopwaar buiten de 
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standruimte is ten allen tijde verboden. Overtreding hierop kan leiden tot sluiting van de verkoopstand 
zonder enige terugbetaling. 

Gebruik van geluidsinstallaties is niet toegelaten. De organisatie voorziet het terrein zelf van 
muziekinstallaties. 

Elke handelswijze strijdig met onderhavige algemene voorwaarden, de bestaande politiereglementen, 
de individuele overeenkomst en alle gedragingen welke de orde, rust en de veiligheid op het terrein 
verstoren, kan de uitsluiting en verwijdering van de deelnemer tot gevolg hebben. 
Wanneer de deelnemer en/of zijn medewerkers weigeren gevolg te geven aan het bevel van de 
organisatie, dan kan deze een beroep doen op de openbare macht om hen van het terrein te 
verdrijven. De eventuele kosten die daar mee gepaard gaan vallen ten laste van de deelnemer. 

Er zal door de organisatie aan de deelnemer geen terugbetaling van reeds betaalde bedragen 
verschuldigd zijn indien de organisatie één of meerdere standplaatsen of het ganse festivalterrein dient 
te laten ontruimen ingevolge overmacht, bevel van de overheid of een oorzaak buiten zijn wil, terwijl de 
deelnemer zijn verplichtingen tot dan moet nakomen.  

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hijzelf of diegenen die hem vergezellen 
veroorzaken. Iedere deelnemer is verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid en deze van zijn 
medewerkers in de ruimste zin, te verzekeren tegen eventuele ongevallen door brand, elektrocutie, 
vernieling of ander schade verwekkend feit.  

De polis moet voorzien in een afstand van verhaal tegenover de organisatie.  
De deelnemer mag de te zijner beschikking gestelde standplaats niet in gebruik nemen voor hij 
voldoende verzekerd is. Elk schadegeval moet onmiddellijk ter plaatse aan de organisatie gemeld 
worden. De deelnemer zal samen met de ondertekende overeenkomst een kopie van deze polis 
bezorgen aan de organisatie. 

De organisatie kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld worden voor diefstal en/of schade 
aan de stands, de inhoud van de stands, installaties, wagens en alle voorwerpen die zich op het terrein 
bevinden, welke ook de oorzaak van deze schade zij. 

Huisdieren op de stand zijn niet toegelaten ! 

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van Kantien 
Royal bvba zijn bevoegd voor elke betwisting die voortvloeit uit dit contract. 
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