
Deelnamevoorwaarden TRASH deluxe: Standhouders markt 

 
1. TRASH deluxe 

Plaats: Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK), Vaartkom 4, 3000 Leuven - 2de verdieping 

Datum: zaterdag 24 + zondag 25 januari 2015 van 11u tot 18u 

Deelname: Deelname als standhouder is definitief na bevestiging via mail en betaling van de 

deelnamefactuur binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur. Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief btw. 

 

2. Timing opbouw stand 

Vrijdag 23.01.2015 van 9u30 tot 20u 

Zaterdag 24.01: 9u-10u (enkel op aanvraag en voor kleine stands) via Johan Eggers 0498 78 90 

58  

 

3. Timing afbraak stand 

Zondag 26 januari 2014 van 18u tot 23u 

Maandag 27 januari 2013 van 9u tot 12u 

 

4. Betaalmogelijkheden tijdens TRASH deluxe 

De marktstandhouder dient zelf te voorzien in wisselgeld voor de betalingen in cash. De 

organisatie voorziet 1 centrale bancontact-terminal waarop klanten ook met Bancontact/Mister 

Cash kunnen betalen. De organisatie stort de ontvangen betalingen tegen uiterlijk 1 februari 2015 

door naar de rechthebbende standhouders. Standhouders mogen uiteraard ook een eigen 

bancontact-terminal gebruiken. 

 
5. Algemene bepalingen standenbouw 
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● Er is een industriële lift met volgende afmetingen:2m hoog x 1,7m breed x 2,14m diep. 

Deuropening is 1,6m breed x 1,95m hoog. 

● De opbouw en de inrichting van de standen zijn ten laste van de deelnemers.  

● De presentatie van de standen moet onberispelijk zijn. 

● Het is streng verboden voorwerpen te bevestigen aan muren, pilaren, zolderingen of 

vloeren van de gebouwen. Iedere beschadiging door een deelnemer veroorzaakt, zal door 

hem moeten worden vergoed. Als je dingen wil ophangen, kan dit in samenspraak met 

REused. Meld vooraf via 0498 78 90 58 (Johan Eggers) of johan@reused.be wat je wil 

bevestigen of ophangen en dan bekijken we de mogelijkheden. 

● De organisatoren van de beurs behouden zich het recht voor installaties te weigeren, te 

wijzigen of te doen afbreken die niet met deze voorschriften overeenstemmen. 

● De dienst voor brandpreventie herinnert de deelnemers eraan dat het verboden is 

vloeibaar gas in flessen te gebruiken of op te slaan in de stands, zelfs van het type 

“huishoudelijk” of “camping”. 

 
6. Standplaats 

● Elke standhouder krijgt een standplaatsnummer toegewezen. 

● De standplaats wordt afgetekend op de grond en zal genummerd zijn. 

● Standplaatsen worden enkel voor de volledige editie van TRASH deluxe verkocht, dus 

zaterdag én zondag. Het is niet mogelijk om voor 1 dag een marktplaats te reserveren. 

● Kleine standplaats  

Het standgeld voor een kleine stand bedraagt 79,99€ en omvat: 

○ huur standplaats 2,5x2m (5m²)  op za 24 + zo 25 januari 2015 (11u-18u) 

○ gratis gebruik van centrale bancontact-terminal 

○ gratis elektriciteit  

○ mogelijkheid om 2 tafels 1,2 x 0,8m te gebruiken

 

○ mogelijkheid om 2 stoelen te gebruiken 

 

● Grote standplaats  

Het standgeld voor een grote stand bedraagt 159,99€ en omvat: 
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○ huur standplaats 2,5x4m (10m²) op za 24 + zo 25 januari 2015 (11u-18u) 

○ gratis gebruik van centrale bancontact-terminal 

○ gratis elektriciteit  

○ mogelijkheid om 2 tafels 1,2 x 0,8m te gebruiken

 

○ mogelijkheid om 2 stoelen te gebruiken 

 

● De standconstructie mag in geen geval deze aflijning overschrijden en doorgangen 

verhinderen.  

● Alle voorzorgen moeten getroffen worden om alle soorten vlekken te vermijden. 

● Tijdens de openingsuren van TRASH deluxe van 11u tot 18u is elke deelnemer verplicht 

zijn/haar stand te bemannen. 

● Workshops zijn niet toegelaten op een standplaats. 

 

7. Elektriciteit 

● Er zijn ter plaatse kabelrails aan het plafond met verdeelstekkers. Deelnemers die 

elektriciteit nodig hebben, dienen zelf alle nodige, goedgekeurde verlengkabels mee te 

brengen. De  electische installatie moeten voldoen aan alle wettelijke bepalingen ivm 

electrische installaties (AREI). 

● Voor de catering voorziet de organisatie een apart circuit en aangepaste (verzwaarde) 

verlengkabels. 

   
8. Ontruiming van de standen 

● Het is niet toegestaan de standruimte te ontruimen (gedeeltelijk of volledig) voor zondag 

25 januari 2015 om 18 uur, het officiële einde van TRASH deluxe. Desgevallend wordt 

een  kost van 100€ aangerekend. 

● Wij verzoeken de deelnemers de nodige schikkingen te treffen en hun materiaal (goederen 

en/of stand) te verwijderen uiterlijk vóór maandag 27 januari 2015 om 12u. 

Achtergelaten materialen na maandag 27 januari 2015 om 12u worden verwijderd en 

eventuele hieraan verbonden kosten worden doorgefactureerd aan de standhouder. 

● Wij wijzen de standhouders er op dat, in geval er schoonmaakwerken moeten gebeuren 
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(weghalen van afval in de waterafvoeren, vlekken op de vloer, weghalen van zelfklevers 

op de oppervlakte die zij bezetten en het in orde stellen van andere beschadigingen, zoals 

ruiten, enz...), die aan de kostprijs in rekening zullen worden gebracht. In dat geval 

factureert REused vzw aan de desbetreffende deelnemers en zal daarbij geen enkele 

betwisting, van welke aard dan ook, aanvaarden. 

● Belangrijk: standenbouwers dienen afval zelf mee te nemen! Hier zal streng op 

toegezien worden. Afval (hout, tapijttegels, karton, plastic, verpakkingen...) dat toch 

achtergelaten wordt, wordt gefactureerd aan de standhouder. 

 

9. Aansprakelijkheid/Verzekeringen  

● Elke exposant dient zelf een eigen BA-verzekering af te sluiten en/of zich te verzekeren 

naar eigen inzicht tegen verlies en/of diefstal. De organisatie is niet aansprakelijk voor 

diefstal, ongevallen en/of schade. 

  

10. Brandveiligheid  

● Er is een algemeen rookverbod in het volledige OPEK-gebouw en dit conform de 

wetgeving mbt het rookverbod in openbare ruimten, art. 2 KB d.d. 13/12/2005.  

● De aanwezigheid van ontplofbare en/of ontvlambare producten is ten strengste 

verboden zonder dit voorafgaandelijk met de organisatie te hebben besproken.  

● De toegang tot de branduitgangen en de toegang tot alle brandblusmateriaal moeten 

steeds vrij blijven!  

● Voor het aankleden/inrichten van de stand mogen in geen geval makkelijk 

brandbare/ontvlambare producten worden gebruikt.  
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