Afsprakennota 2020

Hoe reserveren?
-

Je kan je stand online reserveren en betalen via www.permeke.org, ten laatste de donderdag voor
het Strip- en boekenplein. Je reservering is pas geldig na betaling. Je ontvangt na inschrijving en
betaling een automatische bevestiging per mail in de vorm van een ticket.

-

Reserveren voor meerdere maanden tegelijk is mogelijk.

-

Indien je meerdere standen wenst te reserveren moeten deze aan elkaar aansluiten.

-

Je kan ook reserveren aan de centrale balie van de bibliotheek tijdens de openingsuren.

-

Op de dag zelf kan je zonder inschrijving GEEN stand verkrijgen.

-

Tarief: 25 euro per stand (= 3 meter), rode A-tent en 2 tafels inbegrepen. Er zijn geen standen
beschikbaar zonder tent.

Hoe annuleren?
-

Indien je niet aanwezig kan zijn, gelieve 2 weken voor het Strip- en boekenplein te annuleren.
Indien je zonder tijdige verwittiging niet om 10.00 uur aanwezig bent op het plein, kan de stand
doorgegeven worden aan andere standhouders.

-

Het inschrijvingsgeld wordt NIET terugbetaald bij annulering.

-

Belangrijk: annuleren gebeurt per mail naar info.permeke@antwerpen.be of telefonisch op het
nummer 03 338 38 00, op werkdagen tussen 9 uur en 17 uur.

Praktisch?
de

zondag van de maand, het gehele jaar door, ook in de zomermaanden, van 10 uur tot 16

-

Elke 3
uur.

-

Vanaf 9 uur kan gestart worden met de inrichting van de standplaats. De bibliotheekmedewerker
zal je standplaats toekennen.

-

Je stand is ten laatste opgesteld om 10 uur.

-

Vanaf 10 uur kan de verkoop starten. Voor 10 uur mag er geen handel gedreven worden op het
plein.

-

De opbouw van de rode A-tentjes gebeurt door onze stadsdiensten. De tafels staan in boxen voor
je klaar op een centrale plaats. Gelieve ze daar zelf te halen en te plaatsen op je stand.

-

Om 16 uur eindigt het Strip- en boekenplein en zet elke standhouder zijn tafels geschrankt terug in
de boxen.

-

Alleen in uitzonderlijk slechte weersomstandigheden beslist de verantwoordelijke medewerker van
de bibliotheek om voor 16 uur te eindigen.
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Waarvoor zorgen wij nog?
-

een bibliotheekmedewerker is aanwezig van 8 tot 10 uur, en van 15 uur tot de afbraak
een verkeersvrije straat
communicatie en promotie
toezicht en veiligheid in afspraak met politie, brandweer en buurttoezicht
een verkeersvrije plaats waar je kan laden en lossen (NIET parkeren)

Wat voorzie je zelf als standhouder?
-

voldoende koopwaar*, alsook je eigen kassa en wisselgeld
een stand die niet is verbonden aan ideologisch, godsdienstig, of politiek gedachtegoed
stoelen
opstelling verkoopstand vanaf 9 uur, verkoop vanaf 10 uur en afbraak (vanaf 16 uur)
eigen transport van alle benodigde materialen
parkeerplaats voor je wagen (parkeren op en rond het plein is verboden)

koopwaar beperkt zich tot:
hoofdzakelijk strips en boeken, van gedegen kwaliteit; in om het even welke taal, zowel fiction als non-fiction
daarnaast zijn ook toegelaten cd’s en lp’s, dvd’s en video’s
aanverwante materialen zoals landkaarten, prenten, tijdschriften
negationistische, racistische en pornografische materialen zijn niet toegestaan

2/2

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
college@stad.antwerpen.be

