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Het concept 
Het foodtruckfestival maakt deel uit van het feestprogramma “Kruishoutem Ei-vol” van de 67ste 
Gulden Eifeesten, dit op paasmaandag 10 april 2023 tussen 15.00u en 21.00u. 
 

ORGANISATIE 
Gulden Eifeesten vzw, verder omschreven als organisatie. 
 

CONTACTPERSOON FOODTRUCKFESTIVAL 

Bart Vanluchene – bart@vervaekebelavi.be – 0472 98 55 41 
 

LOCATIE 
In het afgesloten verkeersvrije centrum van de gemeente Kruishoutem (afgesloten tussen 
13.00u en 23.00u) voorzien we een foodtruck-zone tussen de Markt en het Nieuw Plein. De 
foodtrucks worden opgesteld op de door de organisatie aangeduide staanplaats. 
 

Andere activiteiten tijdens “Kruishoutem Ei-vol” 
Oldtimertreffen, optredens in de feesttent en op de markt, Eierworp uit de kerktoren, 
straatanimatie, kermis, vuurwerk,... 
 

Verwacht aantal bezoekers tijdens “Kruishoutem Ei-vol” 
Bij gunstig weer verwachten we tussen de 3000 tot 8000 bezoekers. 
 

Kostprijs van deelname aan het foodtruckfestival 

De deelnamekosten bedragen 125 euro + BTW.  
Bij annulering van uw deelname na ontvangst van uw factuur zal steeds 50% van het 
inschrijvingsgeld verschuldigd blijven, tenzij de organisator hiervan afziet via duidelijke 
communicatie. Bij annulering binnen een termijn van 14 dagen voor de datum van het event, 
blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. 
 

Afgelasting van het evenement 

De organisatie kan op ieder moment beslissen het evenement af te gelasten (bv door extreme 
weersomstandigheden) zonder schadevergoeding, dit tot 8u30 ’s morgens op Paasmaandag 11 
april 2023. De organisatie betaalt uiteraard de deelnamekosten (125 euro + BTW) terug. 
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Producten en prijzen 

Iedere foodtruckuitbater kan zelf zijn productengamma bepalen. Dit wordt vooraf meegedeeld 
aan de organisatie. De organisatie ziet erop toe dat een mooie mix van producten wordt 
aangeboden onder de verschillende foodtrucks. De foodtruckuitbater bepaalt zelf zijn prijzen. 
De verbruiker betaalt rechtstreeks aan de foodtruckuitbater. De organisatie vraagt geen  
percentage op de omzet. 
 

voorzieningen 

De organisatie zorgt voor aansluitingspunten voor elektriciteit dienstig voor verlichting en voor 
verwarming of koeling. 
 
De organisatie voorziet een waterpunt waar watertanks gratis kunnen gevuld worden. 
 
De deelnemer zorgt zelf voor een waterdichte verlichting en brengt zelf een geaarde 
verlengkabel mee van minstens 25m lengte. Al het elektrische materiaal moet geaard zijn en 
dient steeds volledig afgerold te zijn. Alle kabels moeten achter de stand lopen. Stroom wordt 
enkel aangesloten na keuring van de elektrische installatie. De organisatie is niet aansprakelijk 
voor afkeuring van het elektrische materiaal door de brandweer. 
 

GEBRUIK VAN GASFLESSEN 

Volle flessen moeten voorzien zijn van een zegel, die geplaatst is aan de uitgang van de kraan 
en die identificeerbaar is door de vermelding van de code van het vulcentrum dat de vulling 
heeft verzekerd. Elke fles moet geëtiketteerd zijn. Op het etiket dient de naam van de 
verdeler te staan, de hoeveelheid gas en de benaming van het gas. De datum van de laatste 
fleskeuring dient aanwezig te zijn op de gasfles (afhankelijk van het type is dit 10 of 15 jaarlijks). 
 
De recipiënten moeten in open lucht worden geplaatst. Zij mogen evenwel in een daartoe 
voorziene “afgesloten” ruimte worden geplaatst indien er een onderverluchting is voorzien 
over 2 % van de oppervlakte van de bodem met een minimum van 100 cm².  
 
De recipiënten moeten opgeslagen worden in een gasflessenkast voor buitenopstelling van 
gasflessen. Zo worden de flessen fysisch en visueel afgesloten van het publiek.  
 
De recipiënten moeten door het gebruik van een gasflessenkast beschut zijn tegen de 
inwerking van de zonnestralen of de inwerking van iedere andere warmtebron. 
 
De recipiënten moeten "staande” gestockeerd worden. Voldoende voorzorgsmaatregelen tegen 
omkantelen moeten worden genomen. 
 
De lege flessen moeten fysisch gescheiden worden van de volle flessen. 
 
Enkel de daghoeveelheid van maximum 130 kg gas mag aanwezig zijn in de inrichting, met 
uitzondering van de vaste LPG-installaties. 
 
De lege recipiënten mogen maximaal 24 uur in de inrichting gestockeerd worden. 
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De recipiënten mogen niet geworpen of hardhandig gehanteerd worden. 
 
Na het gebruik en vóór alle vervoer, moeten alle recipiënten (ook de lege) luchtdicht gesloten 
worden. 
 
De recipiënten dienen op minstens 3 meter afstand te staan van kelderopeningen, rioolmonden 
en andere lager gelegen delen zodanig dat ontsnapte gassen zich niet kunnen verzamelen. 
 
De recipiënten en zijn verbruikers moeten op minimum 4 meter staan van de beglaasde 
gevel(s) van de omliggende gebouwen. 
 
De ontspanner moet geschikt zijn voor het aangewende gas. Het is verboden een ontspanner te 
verwarmen door middel van een vlam. De eerste ontspanner bevindt zich steeds op het 
gasrecipiënt. (Uitzondering: batterij-installaties). 
 
Bij gebruik van meerdere verbruikstoestellen moet er een tweede ontspanning gebeuren, ofwel 
een tweede ontspanner voor ieder verbruikstoestel, ofwel een algemene ontspanner vooraf 
gegaan door een afsluitkraan. 
 
De aansluitingen van de toestellen (ontspannen gas) moeten aan volgende eisen voldoen: 
- Metalen slangen RHT 
- Elastomeren slangen, lengte maximum 2 m, type ontspannen gas. 

• dienen te voldoen aan NBN EN 559 
• deze elastomeren slangen zijn om de 5 jaar te vervangen 
• spanbanden van het geschikte type zijn toegelaten voor de verbindingen. 

- De leiding moet uit één ononderbroken stuk bestaan. 
 
Voor ieder verbruikstoestel moet er een stopkraan staan, die gemakkelijk bereikbaar is. Bij een 
batterij-installatie moet een afsluiter of omschakelaar voor de eerste ontspanner geplaatst 
worden. Hierdoor worden de leidingen niet geledigd bij het vervangen van een lege fles door 
een volle fles. 
 
De organisatie zorgt voor aansluitingspunten voor elektriciteit dienstig voor verlichting en voor 
verwarming of koeling. 
 
De organisatie is niet aansprakelijk voor afkeuring van het materiaal voor gebruik van gas door 
de brandweer. 
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AFVALBEHEER 
De organisatie trekt vanaf 2023 resoluut de ecologische kaart. Er wordt door de organisatie met 
herbruikbare bekers gewerkt en dit wordt als verplichting doorgetrokken naar de foodtrucks. Er 
wordt geen enkele vorm van wegwerpmaterialen (zelfs geen recycleerbare PMD) toegestaan.  
 

INSCHRIJVEN 
De inschrijving dient te gebeuren via het online inschrijvingsformulier. Vervolgens wordt een 
factuur bezorgd. Na betaling is de inschrijving definitief. 
 
Alle deelnemers worden vermeld op onze communicatie via onze sociale media. 
 

OP- en afbouw 

De foodtruckuitbaters worden tussen 11.00u en 12.45u verwacht op het secretariaat in CC De 
Mastbloem, Waregemsesteenweg 22, Kruishoutem. Daar wordt de staanplaats meegedeeld. 
Om 13.00u worden alle toegangswegen tot het centrum afgesloten voor alle verkeer. 
 
De organisatie biedt enkel de ruimte te huur. De deelnemer bouwt zelf zijn stand. 
 
Personenwagens, andere dan foodtrucks, kunnen enkel op het terrein voor laden en lossen en 
mogen niet ter plaatse geparkeerd blijven. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor verkeersongevallen zowel binnen als buiten het festivalterrein. 
 
De standplaats dient volledig schoongemaakt te worden achtergelaten. Geen enkel vuilnis 
(kartonnendozen, plastic, etensresten, enz.) mag op de standplaats worden achtergelaten. 
De deelnemer dient de ondergrond van de standplaats te vrijwaren van mogelijke vetplekken. 
 

Algemeen reglement 

De eigenaar van de foodtruck en/of foodtruckuitbater verklaart hierbij in orde te zijn met alle 
wettelijke, technische en veiligheidsvoorschriften voor het uitbaten van een foodstand op de 
openbare weg. 
 
Alle voedsel dient te worden bereid en opgediend conform de geldende hygiënenormen. 
 
De foodtruckuitbater is verantwoordelijk voor alle personen of rechtspersonen waarop hij een 
beroep doet, hetzij bezoldigd of onbezoldigd, hetzij met of zonder arbeidsovereenkomst. Elke 
deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hijzelf of diegenen die hem vergezellen 
veroorzaken. Iedere deelnemer is verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid en deze van zijn 
medewerkers in de ruimste zin, te verzekeren tegen eventuele ongevallen door brand, 
elektrocutie, vernieling of ander schade verwekkend feit. 
 
Bij inschrijving moet een bewijs voorgelegd worden dat de deelnemer verzekerd is voor 
burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering en objectieve aansprakelijkheid voor brand en 
ontploffing. De polis moet voorzien in een afstand van verhaal tegenover de organisatie. De 
deelnemer mag de te zijner beschikking gestelde standplaats niet in gebruik nemen voor hij 



 

FOODTRUCKFESTIVAL 
Samenwerkingsovereenkomst 

 

Gulden Eifeesten vzw RPR 0415.819.895 Nieuw Plein 11 – 9770 Kruisem www.guldeneifeesten.be info@guldeneifeesten.be 
 

voldoende verzekerd is. Elk schadegeval moet onmiddellijk ter plaatse aan de organisatie 
gemeld worden. De deelnemer zal een kopie van deze polis ten allen tijde kunnen bezorgen 
aan de organisatie. 
 
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade geleden door deelnemers, 
derden en bezoekers, door ongevallen of welke schade verwekkend feit in gevolge het gebruik 
van de elektrische leidingen op het festival, zelfs al heeft de organisatie de toelating gegeven. 
 
Gebruik van gas wordt enkel toegestaan mits naleving van het plaatselijke politiereglement. 
Mochten er bij controle gebreken worden vastgesteld, dan loopt u het risico dat uw stand tijdelijk 
of voor de ganse duur van het evenement zal worden gesloten. 
 
De stands moeten elk voorzien zijn van een draagbaar blustoestel met 6kg ABC poederinhoud 
en dit binnen handbereik. 
 
Het plaatsen van de koopwaar buiten de standruimte is ten allen tijde verboden.  
 
De organisatie kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld worden voor diefstal en/of 
schade aan de stands, de inhoud van de stands, installaties, wagens en alle voorwerpen die 
zich op het terrein bevinden, welke ook de oorzaak van deze schade zij. 
 
De foodtruckuitbater dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen van de brandweer, 
de politie, het gemeentebestuur en de organisatie. 
 
De rechten en plichten in deze samenwerkingsovereenkomst zijn niet limitatief. De organisatie 
zal te allen tijde deze rechten en plichten kunnen aanvullen of aanpassen aan de situatie indien 
de orde, de veiligheid, de netheid, de gezondheid of de rust dit vereisen. 
 


