Huishoudelijk Reglement voor standhouders
Maanrock
DE STANDPLAATS: OMSCHRIJVING EN PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Wat zijn FOODSTANDS?
FOODSTANDS verkopen VOEDING. De verkoop van drank is verboden. Aanvragen tot het verkopen van
drank of het installeren van een drankstand of een combinatie van een FOOD – en drankstand zullen
niet behandeld worden.
A. Voorwaarden Maanrock Smaakmakers








Lokale speler zijn is een voordeel
Beschikken over eigen truck of kraam
Werken met kwaliteitsproducten, streekproducten en duurzame producten.
Serveren in milieuvriendelijke recipiënten, plastic is NIET toegestaan
Beschikken over een vergunning van het FAVV
Democratische prijszetting
We vragen €250 standgeld/dag (exclu. BTW)

B. Op basis van welke criteria gebeurt de selectie?









Visueel aantrekkelijke truck of kraam
Aantrekkelijk aanbod food met aandacht voor kwaliteit, streekproducten en duurzaamheid
Diversiteit van het aanbod in het geheel
Gegarandeerde capaciteit
Duurzaamheids- en ecologische factor
Prijs – Kwaliteit verhouding
Beschikbaarheid volledig weekend Maanrock (23, 24 en 25 augustus)
Er kan enkel gewerkt worden op elektriciteit, gas kan niet.

Mogelijke standplaatsen

Voor de Maanrock Smaakmakers gaan we op zoek naar lokale, kwalitatieve footrucks /
kramen met een eigen identiteit. De Smaakmakers zullen een plek innemen in de SMAAKstraat. De exacte plek wordt door de organisatie toegewezen.
Waarin moet u zelf voorzien?
 U zorgt zelf voor verlengsnoeren en verdeeldozen, conform de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften! Verlengkabels op rol dienen volledig afgerold te worden.
 De apparatuur, waarin u zelf voorziet, dient in orde en gekeurd te zijn en kan gecontroleerd worden.
U dient op voorhand mee te geven wat u meebrengt met het nodige verbruik (watt).
 U bent tevens in het bezit van een FAVV-vergunning en van de elementen omschreven in de veiligheidsvoorschriften (p.3).
Waarmee moet u rekening houden tijdens het opbouwen (/afbreken) van de stand?
 Uren op- en afbouw worden per mail bezorgd na definitieve inschrijving.
 De organisatoren zorgen voor zoveel mogelijk diversiteit op het festival. De toegewezen plaatsen zijn
dus bindend en kunnen geen reden vormen voor discussie.
 De standhouders mogen geen andere artikels verkopen dan waarvoor ingeschreven is.

VERKOOP VAN VOEDING
Wat als u voeding verkoopt?
Indien er voedingsmiddelen bereid worden moet men:
 in het bezit zijn van een vergunning bij het FAVV (= een vergunning voor het in de handel brengen
en/of fabriceren van voedingsmiddelen)
 Maanrock besteedt veel aandacht aan het milieu. Kies daarom de milieuvriendelijkste mogelijkheid
om voeding aan te bieden: PLASTIC IS NIET TOEGESTAAN!
1. Voorkom afval door te kiezen voor voeding die geen verpakking nodig heeft.
2. Kies voor herbruikbare bekers/bordjes (vraag waarborg aan de klant) of gebruik dragers
die mits gescheiden inzameling gerecycleerd kunnen worden.
3. Kies voor milieuvriendelijke, ecologische en duurzame alternatieven.
De organisatoren zullen dit ter plaatse controleren. Bij het niet opvolgen van deze regels zal de
samenwerking stopgezet worden.
Mag ik bonnetjes aanvaarden
De Maanrock bonnetjes kan u niet aanvaarden als betaalmiddel. U dient zelf een kassa te voorzien. Dit
kan zowel cash als via bancontact of andere digitale betaalmogelijkheden. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Indien u toch bonnetjes aanneemt, worden deze achteraf niet vergoed.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor alle kramen met een kook-, bak- of braadtoestel geldt het volgende:
 Je bent in het bezit van een geldig gekeurd blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid EN3 en Benor gekeurd. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats
opgehangen te
worden.
 Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken dat op een goed zichtbare en bereikbare plaats wordt opgehangen.
 Een frituurpan moet zijn uitgerust met een stopthermostaat.
 Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare brandstoffen verboden.
 Een kook- of verwarmingstoestel moet zodanig worden opgesteld dat het niet kan worden omgestoten.
 Als u werkt met gasflessen: Zie bijlage (‘Regelgeving gebruik GAS’)
 LPG-installaties moeten voorzien zijn van een geldig keuringsverslag.

EEN PROPER FESTIVALTERREIN.
Wat doe je met afval?
-

Eigen afval wordt in eigen afvalzakken verzameld en meegenomen. Deze worden NIET in de publieke afvalcontainers gedeponeerd.
Standhouders die voeding aanbieden zijn verantwoordelijk voor het afval afkomstig van de producten die zij verkopen (binnen een straal van 5 meter rond hun standplaats) en dienen dit zelf
op te ruimen.
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Kan je affiches en flyers meebrengen?
Wildplakken en flyers verspreiden zijn niet toegestaan vanwege milieuredenen.
Waarborg
Standhouders betalen € 100 waarborg via overschrijving . Na elke festivaldag en tijdens en na de afbraak wordt gecontroleerd of u de standplaats proper heeft achtergelaten, conform de afspraken in
dit reglement. Als dat het geval is dan krijgt u de waarborg terugbetaald via overschrijving. Indien dit
niet het geval is, wordt de waarborg ingehouden.

