
 
 

Deelnemingsvoorwaarden Carnavalsbeurs 2017 

 

Datum en plaats 

De Carnavalsbeurs vindt plaats op zaterdag 23 en zondag 24 september 2017 in de 

Carnavalswerkhallen, Hoge Vesten 66 te 9300 AALST. 

 

Organisatoren 

De carnavalsbeurs is een organisatie van de Stad Aalst en de adviesraad Feestcomité. 

 

Secretariaat 

Telefoonnummer: 053 77 93 00 

Alle briefwisseling wordt verstuurd naar: evenementen@aalst.be 
 

Doel, toegelaten producten en diensten 

De Carnavalsbeurs is een beurs waarop alle door de wet toegelaten producten en diensten mogen 

tentoongesteld en gepromoot worden die interessant zijn voor carnavalsverenigingen, 

carnavalsfederaties, carnavalsorganisatoren en individuele carnavalisten. Deze diensten en producten 

dienen vermeld te worden op het inschrijvingsformulier. Dranken of voeding mogen niet verkocht of  

weggeschonken worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de organisatoren. 

 

Deelnamevoorwaarden en indienen van kandidaturen 

Kandidaturen kunnen enkel ingediend worden met het ter beschikking gesteld formulier. Het indienen 

van een kandidatuur houdt: 

• uitdrukkelijk de kennisname van en het akkoord met de deelnemingsvoorwaarden in; 

• is vrijblijvend en schept geen recht tot deelname aan de beurs. 

Inschrijvingsformulieren kunnen t.e.m. 27 augustus 2017 worden. 
 

Tarieven 

Voor firma’s 

12,50 EUR per lopende meter tafel 

Voor verenigingen (niet-commercieel karakter) 

7,50 EUR per lopende meter tafel 
 

In deze prijs zijn inbegrepen: 

 - 1 meter tafel + 1 stoel 

 - algemene verlichting 

 - onderhoud van de ruimten 

 - algemene reclame van de activiteit 

In deze prijs zijn niet inbegrepen: 

 - verzekering 

 - aansluiting op het elektriciteitsnet 

 - individuele promotie van uw firma, vereniging of carnavalsgroep 

 

Gratis indien de Aalsterse carnavalsvereniging zich installeert op de aan de vereniging toegewezen 

standplaats of op een standplaats van een groep met standplaats in de hallen. 



Elektrische aansluiting 

Een elektrische aansluiting voor firma of vereniging kost 6,50 EUR (stopcontact 220 V). Een elektrische 

aansluiting voor een carnavalsgroep is te regelen met de carnavalsgroep die een standplaats 

toegewezen kreeg. 

 

Toegangsprijzen 

De toegang voor bezoekers is gratis. 

 

Parkeertoelatingen 

Voor elke deelnemer zal 1 parkeerplaats gereserveerd worden. Deze parking is niet bewaakt. 

 

Promotiekosten 

Aan de bezoekers wordt een eenvoudig, maar handig programmaboekje aangeboden. Een advertentie 

in dit boekje kost 12,50 EUR. In deze advertentie worden de verleende diensten en producten van de 

firma, vereniging of carnavalsgroep + de gegevens vermeld met het logo. 

 

Opzegging deelname 

Een firma, vereniging kan zijn deelname kosteloos opzeggen t.e.m. 3 september 2017.  

Nadien worden echter alle deelnamekosten integraal aangerekend bij opzegging. 

 

Algemene bepalingen 
De deelnemers verbinden er zich toe hun expotafel te bemannen tijdens de openingsuren van de beurs: 

• zaterdag 23.09.2017 van 13.30 tot 18 uur 

• zondag 24.09.2017 van 14 tot 18 uur 

 

Inrichten van de expotafels: 

• vrijdag 22.09.2017 van 10 tot 19 uur 
 

Ontruimen van de expotafels: 

• zondag 24.09.2017 van 18 tot 20 uur 
 

Verwijderen van afval: dagelijks dient alle afval in de daartoe voorziene container gedeponeerd te 

worden. 

 

Betaling deelnamevergoeding 

 

De factuur wordt opgestuurd na de carnavalsbeurs. Er wordt geen standgeld ontvangen tijdens de 

beurs. 

 

Reclame en handelspraktijken 

De deelnemers dienen de van kracht zijnde reglementaire voorschriften met betrekking tot de 

uitoefening van handelsactiviteiten na te leven. 

De deelnemers mogen in de carnavalswerkhallen enkel reclame voeren op de hun toegewezen ruimte 

en alleen voor producten en diensten die vermeld staan op hun inschrijvingsformulier. De standen en 

het reclamedrukwerk moeten duidelijk de naam van firma, vereniging of carnavalsgroep en de 

contactgegevens vermelden. 

De deelnemers dienen de te koop aangeboden artikels en diensten duidelijk zichtbaar te prijzen. 

 

 

 



 

Verzekeringen 

De organisatoren sluiten een globale brandverzekering af. Hiervoor moeten de deelnemers bij hun 

inschrijving het bedrag vermelden van de tentoongestelde producten en de gebruikte materialen voor 

de inrichting van de stand. De organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 

de schade aan personen en goederen voortvloeiend uit elke oorzaak die niet gedekt wordt door de 

verzekeringspolis tegen brand– en waterschade afgesloten door de organisatoren. De deelnemers 

dienen zich zelf te verzekeren tegen de niet door de organisatoren verzekerde risico’s. 

 

Veiligheidsvoorschriften 

• De stad voorziet voldoende poederblussers van minimum 6 kg, geschikt voor branden klasse A, 

B en C  

• In geen geval mogen de door de organisatoren geplaatste brandblussers of brandhydranten 

verplaatst worden of mag de toegang ertoe verhinderd worden. 

• Nooduitgangen dienen steeds bereikbaar te blijven. 

• Verwarmingstoestellen mogen niet worden ingeschakeld zonder uitdrukkelijke toestemming 

van de organisatoren. 

• Elektrische installaties dienen gekeurd te zijn door een officieel keuringsorgaan. 

• Het gebruik van niet-geaarde verdeelstekkers en côte à côte-leidingen zijn verboden. Er mogen 

ook geen ballasten geplaatst worden op niet-geïsoleerd materiaal. 

 

Netheid carnavalswerkhallen 

Aan de groepen met een standplaats in de hallen wordt gevraagd vóór de beurs hun plaats degelijk op 

te ruimen en een grote poetsbeurt te geven. 

 

Vragen en problemen kunnen steeds besproken worden met de organisatoren die permanent aanwezig 

zijn. 


