
ALGEMENE VOORWAARDEN en REGLEMENT ‘SUR PLAS’ 

  

INSCHRIJVING 

 

Dit kan door het invullen van het deelnemingsformulier online. Inschrijving gebeurt op 

volgorde van binnenkomst en naar rato van beschikbaarheid binnen de sector. Diversiteit is 

belangrijk zodat iedereen baat heeft met zijn aanwezigheid!  

Na ontvangst van het deelnemingsformulier beoordelen wij of deelname mogelijk is. U mag 

sowieso een tegenbericht verwachten. Indien u kan deelnemen volgt er ongeveer twee 

weken voor aanvang een korte briefing via mail. Deze zal opbouwtijd, plaats en andere 

belangrijke gegevens omvatten. Het is van belang dit document mee te nemen bij aanvang 

van de opbouw.  

 

VOORWAARDEN 

 

Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor het volledige event van 11:00 tot 20:30 

(Retail) of 11:00 tot 23:00(Food) of 11:00 tot 20:00 (kidsanimatie), tenzij anders vermeld. De 

deelnemer is verplicht deze volledig duur zijn stand uit te baten. 

De deelnamekosten bedragen 45 euro en omvatten de kosten voor de stad Brugge, 

ondersteuning van sanitair, elektriciteit, water en ondersteuning van de organisatie.  

De genoemde deelnamekosten zijn exclusief BTW. Het evenement verkoopt eet en 

drinkbonnetjes. Op het einde van het evenement worden deze door de organisatie ingeruild. 

De standplaatsen zijn per auto alleen toegankelijk tot een half uur voor aanvang en tot een 

uur ná sluiting. 

Voor deelnemers met ideële en/of niet-commerciële doeleinden geldt het 15 euro tarief. 

1 standplaats mag maximaal twee kramen/standplaatsen omvatten. 

Bij dit evenement is standaard geen stroomaansluiting aanwezig. Deze moet worden 

aangevraagd. Er is geen rechtstreekse wateraanvoer voorzien. 

 

GRONDPLAATS 

 

Voor de ondernemers zijn grondplaatsen voorhanden om het eigen promotionele en 

collectieve doel te bereiken. Deze grondplaats van 3,5 meter (diepte) en max 7 meter 

(breedte) die u naar eigen inzicht kan inrichten. Het is verboden, zonder voorafgaandelijke 

schriftelijke toestemming, voedingswaren, andere goederen dan aangevraagd en dieren te 

verkopen. Drank wordt uitsluitend verkocht door de organisatie zelf. 

 

FOODTRUCK 

 

Plaats voor een foodtruck of eetstand tot 7 meter.(of indien anders afgesproken) Deze plaats 

heeft een diepte van 3,5 meter. Koude dranken, alcoholische (sterke) dranken verkopen zijn 

niet toegestaan. Bij gebruik van gasflessen, enkel toegestaan bij aansluiting van een volle 



gasfles om ongevallen tijdens het verwisselen van gasflessen te vermijden. Verder dient u 

alle nodige en wettelijke veiligheidsvoorschriften te respecteren. 

 

AANVULLENDE VIERKANTE METERS 

 

Ondernemers die meer ruimte wensen kunnen bijkomende vierkante meters reserveren. U 

dient daarbij volledig te voldoen aan alle gestelde wettelijke vereisten alsmede de instructies 

van de organisatie ter plaatse. Vooraf dient elke stand zijn gewenste ruimte door te geven + 

schets. 

 

VERGUNNINGEN 

 

Als handelaar heeft u geen leurkaart nodig, maar u moet wel kunnen bewijzen dat u 

handelaar bent.  Elke standhouder moet zich gedurende het evenement identificeren. Zij 

moeten ook vooraf van de organisatie toelating hebben gekregen om te mogen deelnemen. 

 

SAMPLING 

 

Samplen, flyeren en/of het plaatsen van reclame-uitingen op Sur Plas is uitsluitend 

toegestaan wanneer de organisatie dit vooraf schriftelijk aan u heeft bekrachtigd. 

Bevestiging dient u tijdens het evenement te kunnen voorleggen aan de organisatie. 

 

SCHOONMAAK EN AFVALVERWIJDERING 

 

U dient zelf te voorzien in het schoonhouden van uw standruimte en te zorgen voor de 

volledige afvalverwijdering tijdens en na het betreffende evenement. Met andere woorden, u 

geeft de aangewezen ruimte terug zoals u deze hebt gekregen. 

 

BETALING 

 

De betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan. Na ontvangst van de 

factuur dient u binnen de gestelde betalingstermijn deze te voldoen. Indien we geen betaling 

ontvangen, vervalt uw inschrijving en behoudt ons het recht voor uw gereserveerde plaats 

door te verhuren aan derden. U blijft wel verantwoordelijk voor de afgesproken bedragen.  

 

ANNULERING 

 

Na inschrijving is annulering mogelijk onder volgende voorwaarden: Tot 4 weken voor 

aanvang is annulering kosteloos. Binnen 2 tot 4 weken voor aanvang is 50% verschuldigd. 

Binnen 2 weken tot het evenement is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 

 

 



AANMELDING 

 

Alle deelnemers zijn verplicht zich ten laatste 45 minuten voor de opening van Sur Plas aan 

te melden met hun bewijzen van betaling van deelname kosten en met het 

briefingdocument Sur Plas.  

Adres: Blankenbergse dijk 75, 8000 Brugge (Sint-Pietersplas Brugge). Indien er veel moet 

gelost worden is oprijden via de brasserie noodzakelijk. Deelnemers dewelke vooraf geen 

genummerde staanplaats hebben toegewezen gekregen moeten wachten tot dit 

toegewezen wordt. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

 

De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor technische of andere 

problemen en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en 

beschadiging of verlies, noch van koopwaar noch van roerende goederen en uitrusting. Deze 

lijst is niet beperkend. De organisatie kan ten alle tijden Sur Plas annuleren of tussentijds 

beëindigen in geval van overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator 

zwaarwegende argumenten. Elke handelaar die voedsel verdeeld/verwerkt moet in het bezit 

zijn van een geldige voedselvergunning. Elke handelaar die gas/elektriciteit nodig heeft dient 

deze zelf te voorzien. Verlengkabels worden niet door organisatie voorzien! Eventuele 

leidingen dienen gefixeerd te worden en elektronische en/of gasinstallaties moeten conform 

de wet en verzekerd zijn. 

 

GESCHILLEN 

 

Door aan Sur Plas deel te nemen, aanvaarden de deelnemers alle punten van het reglement, 

evenals elke beslissing van de organisatie daarover. De organisatie beslist over incidenten en 

over de beslissingen van de organisatie kan niet worden gecommuniceerd. Niet voorziene 

gevallen worden behandeld en beoordeeld door de organisatie. Elke uitspraak van de 

organisatie is bindend. 

Sur Plas kan te allen tijde dit reglement wijzigen wanneer leemtes of andere gebreken 

worden vastgesteld. 

Handelaars dienen opgave te doen van hun BTW-nummer en facturatie-adres. 

Verder dienen alle standhouders er voor te zorgen dat zij administratief volledig in orde zijn 

en geen overtredingen begaan. 

Op alle overeenkomsten gesloten met Sur Plas / aandeplas.be is het Belgisch recht van 

toepassing. 

Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Sur Plas / 

aandeplas.be zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Brugge. 

 


