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Betreft.: Inschrijving 21ste Internationaal Streekbierenfestival 

Geachte mevrouw, geachte heer 

Op 14 en 15 augustus 2023 gaat voor de 21ste maal het Zwevegemse Internationaal Streekbierenfestival 
door.  

Als u er ooit bij was, dan hebben wij dat succes ook in grote mate aan u te danken. Bedankt daarvoor. 
Flanders Events is ervan overtuigd dat u ook in 2023 met veel plezier erbij zult willen zijn. 

Kon u er nog niet bij zijn, dan nodigen wij u bij deze graag uit om op deze twintigste editie van het 
Internationaal Streekbierenfestival uw streekbieren voor te stellen. Het festival trekt jaarlijks ca 13000 
bezoekers, weer of geen weer (zoals vorig jaar), we kunnen rekenen op een trouw publiek, een duidelijk 
bewijs dat het festival bij veel mensen op de agenda aangestipt staat. Dit mede door onze naam en faam 
waar we best wel trots op zijn. 

Na 9 jaar moeten we, gezien de continue stijging van diensten en artikelen bij onze leveranciers, prijsstijgingen 
die Flanders Events vzw de laatste jaren zelf droeg, de prijs voor een streekbier (25 of 33cl) verhogen. Hierdoor 
is er een nieuwe verdeelsleutel, ook deels in jullie voordeel, van toepassing, zei pagina 2. Deze aanpassing zal u 
zeker niet weerhouden niet aanwezig te willen zijn op het grootste streekbierenfestival, mede door onze naam en 
faam waar we best trots op zijn. Standgeld blijft ongewijzigd.

Flanders Events vzw blijft het ook erg belangrijk vinden dat iedere brouwerij,… evenveel kans heeft om op het 
festival te kunnen aanwezig zijn, daarom krijgt éénieder op dezelfde dag, via email, deze uitnodiging. 
Antwoorden met een ingevuld inschrijvingsformulier is de enige manier van inschrijven.  
U begrijpt dat wij om organisatorische redenen uw inschrijving graag zo snel mogelijk via email (of de post) 
ontvangen. Technische informatie en het inschrijvingsformulier zelf vindt u op pagina 2 en 3. Bovendien 
houden wij het aantal deelnemende brouwerijen steeds beperkt. Aarzel dus niet en reageer vandaag nog! 

Flanders Events vzw biedt U ook dit jaar opnieuw de mogelijkheid te overnachten tijdens het festival. Wij 
kozen dit jaar voor een samenwerking met het Square Hotel Kortrijk *** (https://www.squarehotel.be) en 
kunnen wij u volgende aanbieden : 115€ voor een tweepersoonskamer, of 110€ voor een eenpersoonskamer, 
steeds met ontbijt. Reservatie gebeurt via onze VZW, u kunt uw kamer reserveren via het 
inschrijvingsformulier. Betaling gebeurt via facturatie vanuit de VZW. Een lokale B&B of andere hotels in de 
buurt zijn ook mogelijk, gelieve ons hiervoor afzonderlijk te contacteren. Er is een gratis shuttledienst tussen 
het festivalterrein en de overnachtingsplaats voorzien tijdens de festivaldagen. 

Als u toch nog vragen zou hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt alle gegevens 
bovenaan rechts.. 

Met vriendelijke groeten 
Namens het bestuur 

Yvan Devlaminck 
Voorzitter 
yvan.devlaminck@flanderseventsvzw.be   
tel +32 (0)486 57 56 94 

https://www.squarehotel.be
mailto:yvan.devlaminck@flanderseventsvzw.be
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Technische Informatie 

U krijgt van ons: 

• Standplaats in tent, lengte 3m, met tafel en stoel, 
• Tent wordt geplaatst door ons, 
• Water, elektriciteit (220V mono) en waterafvoer (aansluiting Ø 40mm), 
• Aansluitingen door ons uitgevoerd, 
• Frisdrank & belegde broodjes tijdens het festival, 2 warme maaltijden/persoon (max 4 maaltijden) 
• Publiciteit in het programmaboek: 1/3 A5-blz (11000 ex.), 
• Vermelding in strooifolder (15000 ex.), 
• 24/24 bewaking, 
• Plaats in de koelwagens om uw (flesjes) bieren koel te houden, 
• Muzikale animatie gedurende 2 dagen, 
• Terras met 600 tafels en 2000 plaatsen, 
• Een team van 70 vrijwilligers staat te uwer beschikking, 
• Mogelijkheid tot overnachting. incl. ontbijt (nacht van 14 op 15 augustus).    

U zorgt zelf voor: 

• Tapinstallatie, koelkasten (als u flessenbier schenkt) en spoelbak voor op de stand, 
• Bieren, glazen en promomateriaal voor de stand, 
• Eigen personeel op de stand, 
• Opbouw en afbouw stand 
• De opmaak van uw gratis advertentie in het programmaboek. De ruimte die u krijgt, kunt u gebruiken om 

uw brouwerij en/of bieren voor te stellen. De ervaring leert ons dat het publiek deze informatie waardeert 
en het programmaboek bewaart. (Gelieve uw advertentie, Quadri, liggend formaat, 145mmx70mm in pdf, 
png of jpg formaat te bezorgen vóór 30 april 2023), 

• De verspreiding van affiches en folders, die wij u via de post zullen toesturen, in uw regio. 

Onze werkwijze: 

• Alle bieren dienen te worden geserveerd in hun eigen glas (25cl of 33cl!), min. consummatie is 25cl. 
• Vzw Flanders Events verkoopt consumptiejetons (€ 4, geldig voor alle streekbieren) en waarborgjetons 

voor de glazen (€ 5, andere kleur), 
• Voor een streekbier in jullie stand geeft de bezoeker 1 consumptiejeton én 1 waarborgjeton. Hij/zij brengt 

achteraf zijn/haar glas terug naar de juiste stand en krijgt daarvoor 1 waarborgjeton terug, 
• Na het festival ‘koopt’ vzw Flanders Events de consumptiejetons van de brouwerijen terug  

volgens dit schema  
• eerste 50 consumpties (=jetons) € 0,00 /consumptie (incl. BTW) 
• Schijf 51-800 consumpties (=jetons) € 2,00 /consumptie (incl. BTW) 
• Schijf vanaf 801 consumpties (=jetons) € 2,15 /consumptie (incl. BTW) 

• Gemiddelde verkoop over de afgelopen edities per brouwerij : ca. 740 consumpties, 
• Na het festival ‘koopt’ vzw Flanders Events de waarborgjetons (= gebroken en verloren glazen) terug 

tegen de kostprijs van de glazen. Indien er geen prijs aangegeven werd op het inschrijvingsformulier, 
worden alle type glazen terugbetaald à €2,50 incl. BTW. 
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Inschrijvingsformulier (via post of email terug te sturen) 

Brouwerij/Firma: ……………………………………………. gebrouwen Hl/jaar:...................Hectoliter 

Straat + nummer:  ……. ......................................................................................................................

Postnummer en gemeente:  ……. ......................................................................................................

BTW-nummer: …………………………....Verantwoordelijke/contactpersoon:  ……. ..........................

Telefoon:   GSM:  …………… .................................. .................................

*De organisatie heeft het recht mee te beslissen welke we bieren kunnen gepresenteerd worden 

De deelnemende brouwerijen krijgen een stand toegewezen van 3x3m.  
De deelnameprijs bedraagt € 300 (excl. BTW).  
Om laattijdige annulaties  (na 15 juni) te vermijden, rekenen wij een aanwezigheidswaarborg van 100€ (geen BTW) aan. Deze waarborg kunt U na het festival aan 
ons terug factureren samen met het verkochte bier. 
Bij annulatie van de deelname, blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd, eventueel te vermeerderen met de reservatie -en annuleringskosten die door het 
Kennedy Hotel of ander logement aan Flanders Events vzw worden aangerekend. 

Reservatie in het Square Hotel Kortrijk ***, shuttledienst voorzien. 
Aantal tweepersoonskamers à 115 € incl. BTW :  (nacht van 14 op 15 augustus, incl. ontbijt) .................
Aantal eenpersoonskamers à 110 € incl. BTW :  (nacht van 14 op 15 augustus, incl. ontbijt) ..................
Plaats van het gebeuren:   Th. Toyeplein 8 B-8550 Zwevegem 
Duur:     14 augustus van 15u tot 00u (verkoop in kassa’s stopt om 23u15, stand dicht om 00h) 

15 augustus van 13u tot 00u (verkoop in kassa’s stopt om 23u15, stand dicht om 00h) 
Opbouw:   14 augustus van 06u tot 12u, na 13u geen voertuigen meer op het terrein! 
Afbraak:    16 augustus vanaf ca. 01u00, indien veilig genoeg en/of op aangeven van onze 

security 

U kunt uw materiaal vooraf leveren, nl. op 10/08 of op 11/08, leveradres:  Vrije Centrumschool Zwevegem. Th. 
Toyeplein 8 8550 Zwevegem. Gelieve in dat geval vooraf contact met ons op te nemen (0486/575694).. Wij zorgen dat uw 
materiaal op 14/8 tegen 7h ’s morgens zich in uw stand bevindt, aan u om deze dan in te richten. Het terug ophalen van 
materialen kan op 18/08, ook hier graag vooraf contact nemen (0486/575694). Indien er op 19/8 brouwerij materiaal blijft 
staan zal er 100€/dag excl BTW verrekend worden. 

BELANGRIJK! U krijgt van ons een propere tent. Het is de bedoeling dat die na het festival even proper is. Vooraan de kerk, naast de 
trappen, staat een grote afvalcontainer waar u uw afval en eventueel overtollig stand- en promomateriaal kwijt kunt. De organisatie ziet zich 
genoodzaakt een vaste reinigingskost van € 250 excl. BTW te factureren als de tent niet proper wordt achtergelaten. Dank voor uw begrip. 
Het internationaal streekbierenfestival is geen verkoopsfestival. Het is de bedoeling dat de bezoekers de kans krijgen  om zoveel mogelijk bieren te leren kennen 
en deze te kunnen drinken tegen een democratische prijs. Verkoop van geschenkverpakkingen of losse flessen is, mede omwille van de veiligheid, niet 
toegelaten. Verwijs voor het  kopen van uw bieren uw klanten naar de drankcentrales in de buurt. Ook Flanders Events vzw helpt u, indien gewenst, om uw bieren 
aan te bieden, ook na het festival, in een plaatselijke drankcentrale. Gelieve ons te laten weten of u dat wil. 

De ordediensten hebben ons opgelegd dat er na 00.00u geen drank meer mag worden verkocht. Wanneer de vzw boetes krijgt opgelegd 
wegens overtreding van deze regel, zullen die worden verhaald op de overtreders. 

Voor akkoord            Datum 
…………………………………………………(naam & handtekening).           ..…………….

Gelieve aan te kruisen in welke categorie  
uw streekbier kan onderverdeeld worden 

en ook de glasmaat en glasprijs in te vullen*

Doordrinker Voorzichtig 
degustatiebier

Geprononceerd 
degustatiebier Zoethouder

Glas   
25cl of 

33cl

Kostprijs 
glas  
(incl. 
BTW)

Streekbier 1
Streekbier 2
Streekbier 3
Streekbier 4
Streekbier 5


