CASA DEL MUNDO 2018
zondag 2 september 2018

Voorwaarden voor eet-, verkoop- en infostanden tijdens de
wereldmarkt Casa del Mundo
1. Ter inleiding
Beste standhouder
Op zondag 2 september 2018 vindt de 24ste editie van het wereldfeest Casa del Mundo plaats,
met als thema: 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, lokaal en mondiaal. Meer info
hieromtrent kan u vinden op http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/sdgs.aspx.
Casa del Mundo is sinds 1995 dé familie-uitstap in Aalst om de zomervakantie op een leuke,
sociale manier uit te wuiven. Op het wereldpodium zijn jaarlijks kleurrijke optredens te zien,
afgewisseld met verrassende randanimatie voor groot en klein. Dit alles omringd door een
wereldmarkt met heerlijke versnaperingen, mooi artisanaat en boeiende infostanden.
Het is mogelijk om tijdens het wereldfeest een gratis stand aan te vragen. Volgende relevante
thema’s kunnen daarbij aan bod komen: Noord-Zuid projecten, het milieu en duurzaamheid,
ontwikkelingssamenwerking (projecten), inburgering, mensenrechten, enz.. Een stand geeft u
de kans de festivalbezoekers kennis te laten maken met uw project of vereniging, te
sensibiliseren of te laten proeven van de wereldkeuken.
Om alles vlot te laten verlopen, dient u zich aan enkele voorwaarden en praktische afspraken
te houden. Deze worden hierna beschreven. Niet naleving van deze voorwaarden geeft de
organisatie het recht uw stand te weren voor of tijdens het evenement.
Wij kijken vol enthousiasme uit naar uw deelname en hopen u te mogen begroeten op Casa
del Mundo 2018!
De Raad voor Internationale Samenwerking (RIS)
Stad Aalst

2. Algemene voorschriften
a. De organisatie plaatst 55 braderiekramen die u kan reserveren om uw stand in op te
bouwen. 15 kramen worden opgesteld op de binnenkoer van het Stedelijk Museum-’t
Gasthuys en zijn bestemd voor eetstanden. 40 kramen worden opgesteld op de Oude
Vismarkt en zijn bestemd voor informatiestanden en verkoop van artisanaat. De
toewijzing van de kramen gebeurt door de organisatie.
b. De braderiekramen bestaan uit een legplank van circa 2 meter breed en 1 meter diep.
Deze afmetingen kunnen afwijken. Het kraam is verder uitgerust met een dakzeil, 2
stoelen en een bord met de naam van uw organisatie of project. U kan gebruik maken
van een elektriciteitsaansluiting (3500 Watt) voor maximum 3 toestellen indien u dit
vooraf bij inschrijving duidelijk vermeldt en het vermogen per toestel opgeeft.
c. U reserveert een stand via het online reservatieformulier op www.aalst.be. Dit formulier
moet u volledig invullen. U kan voor uw organisatie slechts 1 kraam reserveren.
1

Wanneer alle braderiekramen gereserveerd zijn, wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Als er een plaats vrijkomt, wordt u hierover ingelicht.
d. Het uitbaten van een stand is gratis. Verenigingen die geen deel uitmaken van de
organisatie dienen wel vooraf een waarborg van 50 EUR te betalen. De waarborg
betaalt u bij aankomst aan de infostand met een biljet van 50 EUR. Meld uw vertrek
steeds aan de infostand. De waarborg wordt volledig terugbetaald als u de stand bij
vertrek in oorspronkelijke toestand achterlaat, met andere woorden vrij van afval en
beschadigingen.
e. U kan de stand uitbaten van 12u tot ongeveer 20u (na het laatste optreden). De stand
opbouwen kan van 10u tot 12u. Wagens worden dan toegelaten op de Oude Vismarkt
en in de Onderwijsstraat. U rijdt het festivalterrein op via de Burchtstraat en Oude
Vismarkt en rijdt het terrein terug af via de Onderwijsstraat. Respecteer de rijrichting
en de aanwijzingen van de organisatie. Bereid u voor zodat u de wagen snel kan inen uitladen en u het overige verkeer zo min mogelijk belemmert. Pas na het laatste
optreden (circa 20u) mogen wagens opnieuw het festivalterrein op. Gelieve hier
rekening mee te houden. Parkeren in de Onderwijsstraat, de Stoofstraat en Oude
Vismarkt is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

f. Casa del Mundo is een milieuvriendelijk festival en draagt duurzaamheid hoog in het
vaandel. Richt de stand op een duurzame manier in met weinig afval, herbruikbare
materialen, eerlijke producten, …

g. De organisatie heeft het recht om standen te weigeren wanneer het aanbod niet past
binnen het kader van het wereldfeest.

3. Bijkomende voorschriften voor eetkramen
a. Kies voor lokale, bio- en fairtradeproducten.
b. Voor uw eetkraam kan u uitsluitend gebruik maken van de kramen die door de
organisatie worden aangeboden. Omwille van veiligheidsredenen worden foodtrucks
en andere mobiele eetkramen niet toegestaan.
c. Verkoop van (alcoholische) dranken op de stand wordt niet toegelaten, tenzij er een
duidelijke link is met het gepresenteerde thema van de stand en mits toestemming van
de organisatoren.
d. Creëer zo weinig mogelijk afval. Kies voor herbruikbaar bestek en servies, voor
recycleerbare en gerecycleerde producten en biodegradeerbare verpakkingen. Lege
verpakkingen, flessen, olie, servies en bestek,…. mogen niet worden achtergelaten op
de stand, maar dient de standhouder zelf terug mee te nemen.
e. Standhouders kunnen hun gekeurde gasbekkens en gasflessen meebrengen. Bij
inschrijving dient men wel een positief keuringsattest van deze toestellen mee te
sturen.
f.

De standhouder dient de benodigde elektrische toestellen zelf te voorzien. De stad
zorgt voor een elektriciteitsaansluiting (3500 Watt per kraam).
De elektriciteitsvoorziening wordt berekend op de toestellen die worden doorgegeven
bij inschrijving. Er mogen niet meer toestellen dan aangevraagd worden meegebracht
om kortsluiting of overbelasting te vermijden. Zo wordt ook de werking van andere
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stands niet in het gedrang gebracht. Elektrische apparatuur dient dus zeker in orde en
gekeurd te zijn.
g. Bij discussie over de staat van de koelkast, de gasbekkens en de gasflessen zal de
verantwoordelijke voor de elektriciteit van de stad beslissen of het gebruik ervan
toegestaan is.
h. Veiligheidsvoorwaarden m.b.t. de veiligheid van standhouder en het publiek, vooral
in functie van brandveiligheid: gasflessen moeten rechtop worden opgesteld,
beschermd tegen omvallen en beschermd tegen directe opwarming door de zon. De
opstelling van gasvuren (of elektrische vuren) dient op een veilige wijze te gebeuren.
i.

Hieronder een aantal belangrijke hygiënische voorschriften. Men dient zich in orde
te stellen met de wetgeving KB7297 (hygiëne rond voedselbewaring):
• Vlees en vis moeten gekoeld aangevoerd en koel gehouden worden op een
temperatuur van 0 - 4°C! Andere producten die koel bewaard moeten worden
(en waar op het etiket niets vermeld staat – voor zover ze geëtiketteerd zijn bv.
yoghurt), moeten bewaard worden op een temperatuur van max. 7°C.
• Voedingsmiddelen die warm opgediend worden, moeten ofwel vlug opgewarmd
worden, ofwel op een constante temperatuur van minimum 65°C bewaard
worden.
• Groenten moeten vooraf grondig gewassen worden met drinkbaar water.
• Voldoende handdoeken meebrengen of milieuvriendelijk papier (bruin
gerecycleerd).

4. Veiligheidsvoorschriften
a. U kan de wagen niet parkeren op het festivalterrein (Oude Vismarkt, Onderwijsstraat,
Binnenplein Museum) en dient te allen tijde de toegangs- en evacuatiewegen vrij te
houden (Stoofstraat, Onderwijssstraat, Oude Vismarkt).
b. De stad Aalst sluit een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid af. Voor
ongelukken die niet onder de polis vallen sluit de standhouder best zelf een
verzekering af. Bij een aantoonbare fout van de standhouder is het op eigen
verantwoordelijkheid.
c. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
schade die door bezoekers aan hun materiaal wordt veroorzaakt.
d. Bij kleine ongelukken kan u terecht in de EHBO-stand.

5. Meer informatie
Meer informatie bij de dienst Strategische planning en EISW van de stad Aalst:
• internationalesamenwerking@aalst.be
• 053 72 35 74
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