Reglement Free Stage i.s.m. Chefs on Wheels
Artikel 1 – Free Stage wordt georganiseerd door de vzw Aangenaam Winkelen Beveren hierna
genoemd “Aangenaam”, in samenwerking met de gemeente en “Chefs on Wheels”. Dit reglement
bepaalt de regels betreffende het regelmatige verloop ervan. Aangenaam kan op elk ogenblik
wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de website bij het reglement Free Stage
: http://www.winkeldorp.be Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De wet
van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, wordt hierbij gerespecteerd.
Artikel 2 – Opzet van de actie Het stimuleren van de aankopen in het centrum bij de handelaars en
het versterken of bekomen van bekendheid in hunnen hoofde, tijdens een gemeenschappelijke actie
en in een gezellige sfeer. Hiertoe worden evenementen georganiseerd en een muziekinstallatie ter
beschikking gesteld aan deejays. Dit vrije podium met muziekinstallatie valt onder toepassing van dit
reglement.
Artikel 3 – Deelname :
A. Alle deelnemers hebben zich kunnen inschrijven via een mail naar de centrummanager Stefaan
Provost of via een facebookbericht of via Waem Niels “Commefort medewerker”.
B. Door deelname verklaart men zich zonder voorbehoud akkoord met het reglement “Free Stage”.
De deejays krijgen, na aanvaarding van hun kandidatuur tot deelname, een vooraf bepaalde
tijdspanne op een podium en een geluidsinstallatie ter beschikking dat enkel door de Foodtruck
Boulevard kan bediend worden.
Artikel 4 – Verantwoordelijkheid :
Aangenaam 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.
Artikel 5 – Verloop van het event Free Stage :
Andere niet omschreven of niet toegelaten evenementen en of manifestaties tijdens dit evenement
zijn verboden. De acts of muziek van de deejays kunnen te allen tijde stil gelegd en afgelast worden
indien de openbare orde, de goede zeden of het aanzien van de gemeente Beveren er door in het
gedrang zou kunnen gebracht worden. Hierover wordt beslist door een aanwezig en
verantwoordelijk lid van Aangenaam. Diens mondeling meegedeelde beslissing wordt onmiddellijk
zonder protest uitgevoerd en gerespecteerd. Elke deelnemer verklaart zich bij voorbaat akkoord met
deze werkwijze.
Artikel 6- Plaats en ordehandhaving :
Het Free Stage grijpt plaats op de Grote Markt van de gemeente Beveren in overleg en
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samenwerking met de gemeente- en politiediensten. De politieverordeningen worden nauwgezet
gerespecteerd en onmiddellijk uitgevoerd.
Artikel 7- Datum, duur, opening en sluiting :
Het Free Stage grijpt plaats in de maand mei op vrijdag 03 en zaterdag 04 mei 2019. Deelnemers
worden verzocht tijdig vooraf aanwezig te zijn.
Artikel 8 – Vergoeding :
De vergoeding voor de deejays zal betaald worden enkel wanneer dit regelement door de deelnemer
wordt getekend en na hun optreden bij onderschrijving van het ontvangstdocument.
Artikel 9 – Aanmelding :
Alle deelnemers zijn verplicht zich ten laatste 45 minuten voor de start, dat hen werd meegedeeld
a.d.h.v. een draaiboek opgesteld door Aangenaam, van hun Free Podium aan te melden bij de
verantwoordelijke van Aangenaam.
Artikel 12 – Geschillen :
Door aan het Free Stage deel te nemen, aanvaarden de deelnemers alle punten van dit reglement,
evenals elke beslissing van Aangenaam daarover. Aangenaam beslist over incidenten en over de
beslissingen van Aangenaam kan niet worden gecommuniceerd. Niet voorziene gevallen worden
behandeld en beoordeeld door Aangenaam. Elke uitspraak van Aangenaam is bindend.

Handtekening van de deejay voorafgegaan door “Gelezen en goedgekeurd”
Deejaynaam, Naam en Handtekening :
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