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IJZERWAKEDORP 2020 

Ook dit jaar verkoopstands 

van geselecteerde partners! 

Informatie voor partners
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1. Wat is het ‘IJzerwakedorp’ op de IJzerwake?

Elk jaar komen duizenden Vlamingen bijeen in Steenstrate, nabij Ieper, 
om er de Eerste Wereldoorlog te herdenken, met bijzondere aandacht 
voor de rol van de Vlaamse Beweging.  Dit gebeurt rond drie 
kernwaarden:  Zelfbestuur voor Vlaanderen, Nooit meer Oorlog en 
Godsvrede, de samenwerking over alle (partij)politieke en 
levensbeschouwelijke grenzen heen in het belang van Vlaanderen. 

Op het terrein wordt een ‘IJzerwakedorp’ opgericht:  een ‘straat’ met 
individuele tenten van 4 meter op 4 meter tussen het podium waar de 
plechtigheid doorgaat en de tent waar het VNJ zijn ‘IJzertreffen’ met 
spijs en drank organiseert.  In deze tenten is ruimte voor 
verkoopstands van bv. streekproducten, boeken, verzekeringen, 

andere diensten, geschenkartikelen, etc. 

De vele duizenden bezoekers aan de IJzerwake zullen vlakbij de tent voor het IJzerwakedorp aanwezig zijn.  
Een uitstekende kans om ook uzelf aan een groot publiek voor te stellen! 

2. De tenten

Indien u opteert voor het huren van een tent, dan hebben de tenten een afmeting van 4 meter op 4 meter.  
Zijwanden zijn voorzien aan drie kanten van uw tent.  Zij hebben geen vloer. 

Indien u opteert voor het meebrengen van uw eigen tent, dan betaalt u ons enkel huurgeld voor de grond 
van uw stand.     

3. Regels en afspraken

Het IJzerwakedorp is enkel bestemd voor firma’s en handelaars.  Verenigingen blijven welkom voor een 
kleine verkoopstand in de andere tent van het VNJ-Ijzerwaketreffen (verantwoordelijke: Gaby Rosci – 
gaby.rosci@skynet.be) 

De IJzerwake is partijpolitiek neutraal.  Politieke partijen hebben dus geen verkoopstand in het 
IJzerwakedorp. 

Een stand in het IJzerwakedorp wordt enkel toegekend indien men daarvoor door de organisatoren wordt 
uitgenodigd.  Er zal gewaakt worden over o.a. een evenwichtig aanbod.     

Elke standhouder aanvaardt het Reglement IJzerwakedorp zoals in bijlage, dat moet nageleefd worden. 

De stands van het IJzerwakedorp worden opgebouwd op zondagmorgen 30 augustus 2020 en zijn open 
vanaf 10 uur.  Vanaf 11 uur, begin van de plechtigheid, mag geen lawaai in de tenten gemaakt worden.  De 
tenten sluiten om ongeveer 17 uur.  

De verkoopstands worden in principe opgebouwd ’s morgens en afgebroken ’s avonds.  Er wordt geen 
bijzondere nachtbewaking voorzien;  het plaatsen of achterlaten van waardevolle zaken voordien of nadien 
is dus op eigen risico. 

mailto:gaby.rosci@skynet.be
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Men kan voor 10 uur met een voertuig tot vlakbij de tent rijden om te laden en te lossen;  uiterlijk om 10 
uur moeten alle voertuigen de weide verlaten en parkeren op de gewone parking.  Geef ons in dat geval 
uw autotype en nummerplaat door voor een doorgangsbewijs.   

Aan alle standhouders wordt gevraagd een toegangskenteken voor IJzerwake aan te kopen. 

De tenten worden door de leverancier geleverd op vrijdag 28 augustus in de voormiddag en daarna in 
de loop van de dag en de volgende dag, zaterdag 29 augustus, opgebouwd door vrijwilligers.   Wie er 
graag zelf op toeziet dat de tent perfect geplaatst wordt en graag een handje toesteekt is uiteraard van 
harte welkom. 

4. Inschrijving, contract en standinrichting

De prijs voor het IJzerwakedorp werd vastgelegd op 199 euro voor een tent van 4 meter breed op 4 meter 
diep.   

Indien u uw eigen tent meebrengt, dan werd de prijs vastgelegd op 99 euro voor een ruimte van 4 meter 
op 4 meter. 

De inrichting van de tent moet volledig door de standhouder zelf gebeuren.  U 
dient daarvoor zelf het nodige materiaal (tafels, stoelen, etc.) mee te brengen. 
Firma’s en handelaars die willen deelnemen sturen het ingevulde inschrijvingsformulier zoals in bijlage op 
VOOR 25 juni 2017.  Na ontvangst ervan sturen wij u een door ons ondertekend exemplaar terug, 
waardoor het contract tussen standhouder en organisator definitief is.     

Het standgeld dient ofwel ter plekke cash betaald te worden, ofwel gestort te zijn op de rekening van 
IJzerwake vzw voor 27 augustus 2020:  

733-0112827-46 (IJzerwake vzw), IBAN: BE33 7330 1128 2746, BIC: KREDBEBB

5. Nog vragen of suggesties?

Bijkomende vragen of suggesties zijn welkom bij de coördinator van het IJzerwakedorp: 

Rob Verreycken 

Coördinator IJzerwakedorp in opdracht van organisator VZW IJzerwake 

Dendermondsesteenweg 98, 9100 Sint-Niklaas 

Rob.verreycken@telenet.be 

0032496530083 

mailto:Rob.verreycken@telenet.be
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Inschrijvingsformulier/ Contract 

Tussen ondergetekenden 

VZW IJzerwake, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen 

Hierna de organisator genoemd 

En  

NAAM en VOORNAAM ……………………………………………………………………………………. 

Handelend voor naam en voor rekening van 

Eventuele naam rechtspersoon …………………………………………………………………………. 

Eventueel ondernemingsnummer …………………………………………………………………………. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email ……………………………………………………………………. 

Telefoon ………………………………………………………… 

GSM …………………………………………………………………… 

Hierna de standhouder genoemd, Is overeengekomen wat volgt: 

De standhouder bestelt een tent aan de prijs van 199 euro 

EN/OF 

De standhouder huurt een stuk grond (en brengt eigen tent mee) aan de prijs van 99 euro. 

1. De organisator stelt aan de standhouder een stand ter beschikking in het ‘IJzerwakedorp’ ter 
gelegenheid van de IJzerwake op zondag 30 augustus 2020.

2. Het IJzerwakedorp zal georganiseerd worden volgens de bepalingen van het Reglement 
IJzerwakedorp, hieraan gehecht, waarmee wij akkoord gaan.

3. De standhouder betaalt aan de organisator een standgeld van 199 euro voor een gehuurde tent 
en/of een standgeld van 99 euro voor huur van een stuk grond van 4 meter x 4 meter..

4. De standhouder zal het standgeld overmaken voor 27 augustus 2020 733-0112827-46 
(IJzerwake vzw), IBAN: BE33 7330 1128 2746, BIC: KREDBEBB of ter plekke cash betalen.

Indien een doorgangsbewijs voor een voertuig gewenst, dan graag hier invullen: 

TYPE WAGEN: ………………………….., Nummerplaat: ………………………………….  

Gedaan te Antwerpen op   …………………………………… in twee exemplaren, 

Handtekening standhouder: Handtekening organisator: 

Terug te sturen naar Rob Verreycken, Dendermondsesteenweg 98, 9100 Sint-Niklaas, 
rob.verreycken@telenet.be VOOR 28 juni 2020 

mailto:rob.verreycken@telenet.be
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Reglement IJzerwakedorp / Contractsbepalingen 

1. Het IJzerwakedorp is een onderdeel van de IJzerwake en is enkel bestemd voor firma’s en handelaars.  Verenigingen blijven 
welkom voor een kleine verkoopstand in de andere tent van het VNJ-IJzerwaketreffen (verantwoordelijke: Gaby Rosci –
gaby.rosci@skynet.be)

2. De IJzerwake is partijpolitiek neutraal.  Politieke partijen hebben dus geen verkoopstand in het IJzerwakedorp.
3. Een stand in het IJzerwakedorp wordt enkel toegekend indien men daarvoor door de organisator wordt uitgenodigd.  De 

organisator selecteert en beslist daarbij volledig autonoom.  Er zal gewaakt worden over o.a. een evenwichtig aanbod in de 
tent en inhoud van artikel 6.

4. Elke standhouder ondertekent een contract met de organisator waarvan alle bepalingen van dit Reglement integraal deel 
uitmaken.

5. Alle bepalingen van dit Reglement dienen nageleefd te worden.  Bij niet-naleving kan de organisator beslissen dat een stand 
niet opengaat of moet gesloten worden.  Er kan daarvoor van de organisator geen enkele vorm van schadevergoeding 
gevraagd worden.  Overtreding kan ook leiden tot weigering de volgende jaren.

6. Alle goederen, voorwerpen of diensten die strijdig zijn met de wet, strijdig met de kernwaarden van de IJzerwake of 
nodeloos commotie kunnen veroorzaken zijn verboden.  De standhouders aanvaarden dat zij waken over hun aanbod en 
dat de beoordeling daarvan volledig autonoom mag gebeuren door de personen die daartoe door de organisator 
gemachtigd zijn, in het bijzonder de coördinator IJzerwakedorp (Rob Verreycken) en de verantwoordelijke ordedienst (Luk 
Vermeulen).  Op eenvoudig verzoek wordt eender welk voorwerp of goed verwijderd en het aanbieden van eender welke 
dienst stopgezet.  Bij niet-naleving van een dergelijk verzoek wordt de stand gesloten.  Er kan daarvoor van de organisator 
geen enkele vorm van schadevergoeding gevraagd worden.

7. De stands van het IJzerwakedorp worden opgebouwd op de ochtend van de IJzerwake en gaan open om 10 uur.  Vanaf 11 
uur, begin van de plechtigheid, mag geen lawaai in de tenten gemaakt worden.   Aan standhouders wordt gevraagd een 
inkomkenteken IJzerwake aan te kopen.

8. De verkoopstands worden in principe opgebouwd ’s morgens en afgebroken ’s avonds.  Er wordt geen bijzondere 
nachtbewaking voorzien;  het plaatsen of achterlaten van waardevolle zaken voordien of nadien is dus op eigen risico. Men 
kan met een voertuig laden en lossen bij de tent tot 10 uur, maar uiterlijk om 10 uur dienen alle voertuigen de weide te 
verlaten en te parkeren op de gewone parking.

9. De inrichting van de stand mag en moet volledig door de standhouder zelf gebeuren.  De standhouder dient daarvoor 
zelf het nodige materiaal (tafels, stoelen, vloeren) mee te brengen.

10. Firma’s en handelaars die willen deelnemen sturen het ingevulde inschrijvingsformulier zoals in bijlage op VOOR 28 juni 
2020.  Het verschuldigde bedrag dient cash ter plekke betaald te worden, of (bij voorkeur) gestort te zijn op de rekening van 
VZW IJzerwake voor 27 augustus 2020:

733-0112827-46 (IJzerwake vzw), IBAN: BE33 7330 1128 2746, BIC: KREDBEBB

11. Er worden door de organisator geen verzekeringen afgesloten van welke aard dan ook.  Alle risico’s inzake schade door 
stormweer, regen, ongelukken, diefstal etc. blijven dan ook volledig ten laste van de standhouder en de organisator kan 
hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

12. De standhouders verklaren dat zij wettelijk en fiscaal volledig in orde zijn voor eender welke activiteit die zij de dag van de 
IJzerwake uitvoeren in het IJzerwakedorp.  Zij bevestigen dat de organisator er mag en moet van uitgaan dat al hun 
verklaringen inzake rechtspersoonlijkheid, ondernemingsnummer en vertegenwoordigingsbevoegdheid juist zijn.  De 
organisator kan bij gebrek aan bevoegdheid terzake geen controle uitvoeren.  De standhouders aanvaarden dat eender 
welke overtreding of vaststelling door eender welke overheids- of inspectiedienst volledig en uitsluitend ten laste is van de 
standhouder en dat de organisator op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk is voor eender welke heffing, 
boete of veroordeling.

13. Bij eventuele betwistingen is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.
14. Er wordt standaard geen elektriciteitspunt voorzien in een stand.  Wie dit wenst dient contact op te nemen met de 

organisator om de mogelijkheden te bespreken.
15. Het is niet toegestaan geluidsversterking te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de organisatoren.

mailto:gaby.rosci@skynet.be



