
       
 
Villa Pace vzw 
werkgroep wereldmarkt en inhoudelijk programma 

 
WERELDMARKT 

 
Inschrijvingsvoorwaarden en inschrijvingsformulier 

 
Vrijdag 31 augustus 2018 (enkel het eetplein) 

Zaterdag 1 en zondag 2 september 2018 (al de standen) 
 
 

Welkom 
 
 
Tijdens het eerste weekend van september zijn het weer Vredefeesten. Tegelijkertijd heeft de 
14de editie van het bekende stadsfestival Villa Pace plaats in de stadskern van Sint-Niklaas. Villa 
Pace blijft in 2018 een volwaardig driedaags stadsfestival met o.a. optredens op verschillende  
podia, onze wereldmarkt en in combinatie met de Vredefeesten naast uiteraard de ballons een 
nostalgische kermis, de Ballonloop en nog zo veel meer. 
 
We willen jullie graag de mogelijkheid geven om jullie vereniging, gemeenschap of organisatie 
met een interactieve infostand of een eetstand aan de inwoners en de bezoekers voor te stellen. 
 
De Wereldmarkt krijgt een plaats op het straatgedeelte aan het Hendrik Heymanplein, de zone 
voor de BIB, de Castrodreef en het Hendrik Heymanplein zelf.  
 
 
Uiteraard werken we ook dit jaar met een inhoudelijk thema: KLEINE HELDEN. 
 
Jullie kunnen ook opnieuw deelnemen aan de Rode Draad die bezoekers actief langs 
verschillende standen van onze wereldmarkt brengt!  



!!! Aandachtspunten voor dit jaar !!! 
 
Om de veiligheid én het comfort van zowel de organisatoren, de standhouders als het publiek te 
verbeteren, hebben we voor deze editie een aantal maatregelen genomen die een gevolg 
kunnen hebben op jullie inschrijving. De volgende maatregelen zijn genomen op basis van de 
evaluatie van vorig jaar, na overleg met de betrokken stadsdiensten én de standhouders die zich 
gedurende het werkjaar ook engageren, o.a. binnen de inhoudelijke werkgroep: 
 

 Deelnemers met een eetstand of infostanden met verkoop zijn soms een vzw en soms 
een feitelijke vereniging. Elke deelnemer zorgt dat zijn stand in orde is (inzet 
vrijwilligers en goedkeuring vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden, BTW-
nummer, opbrengst verkoop voor de vereniging/goede doelen, …). De organisatie zal de 
deelnemers hiervoor ondersteunen en informeren. 
 

 Aandacht voor de nieuwe wet op de privacy (GDPR). De organisatie zal de deelnemers 
hiervoor ondersteunen en informeren. 

  
 Maatregelen om de duurzaamheid en het comfort op het eetplein  te vergroten: 

diversiteit in het aanbod, waterverbruik rationaliseren, het systeem van de afwasstand 
reorganiseren, de eetstanden stimuleren zelf hun eters  en de bezoekers aan tafel 
stimuleren om zelf meer hun borden en bestek naar de afwasstand(en) of een 
inzamelpunt te brengen. 

 
 De einduren en afbraak op zondagavond anders en nog beter organiseren om onnodige 

frustraties te vermijden. 
 

 Nieuw mailadres: wereldmarkt@villapace.be 
 
 
Op basis van deze inschrijvingsvoorwaarden, doen jullie een aanvraag tot deelname. Daarna 
neemt de organisatie een beslissing over jullie aanvraag tot deelname. De bevestiging of niet-
deelname zullen we jullie melden in de brief die jullie krijgen na de aanvraag. 
 
We hopen opnieuw vele tienduizenden bezoekers te verwelkomen. De grote publieksopkomst 
van de voorgaande jaren bewijst het succes van het gratis toegankelijk festival. 
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Wat is Villa Pace? 
 
Villa Pace is een GRATIS stadsfestival dat jaarlijks plaatsvindt. Villa Pace brengt een boodschap 
van vrede, solidariteit en diversiteit en wil haar boodschap overbrengen bij een breed publiek 
door middel van dialoog, ontmoeting en kennismaking. Villa Pace wil tussen Sint-Niklase  en 
andere verenigingen die actief zijn op vlak van milieu, transitie, ontwikkelingssamenwerking, 
jeugd, welzijn, onderwijs, sport, cultuur en concertorganisatie, een dynamiek van samenwerking 
en uitwisseling bevorderen. Villa Pace is pluralistisch, niet-commercieel en niet-partijpolitiek 
gebonden. 
 
Jaarthema en rode draad 
 
Kleine Helden 
 
Alle partners binnen de vzw Villa Pace kozen voor ‘Kleine Helden’ als nieuw inhoudelijk  thema 
voor de Wereldmarkt. De keuze is gebaseerd op de vrijheid en multi-invulbaarheid dat het 
thema biedt voor alle partners.  De stille, lokale (hoeft niet per se lokaal) vrijwilliger, buddy of 
buurman die ongedwongen positieve zaken doet voor zijn medemens en zich zo inzet voor de 
gemeenschap.  Hiermee bedoelen we geenszins idolatrie rond politieke figuren, bekende 
gezichten in de sport of muziekwereld, of personen met  commerciële banden.  Het thema is 
wars van opportunisme en persoonsverheerlijking.  Het thema omvat zowel de Noord-Zuid-
werking als welzijn, milieu, duurzaamheid, cultuur, jeugd en sport.  
 
We doen een oproep aan alle standhouders om dit thema zichtbaar te maken en ook deel te 
nemen aan de RODE DRAAD, een zoektocht voor kinderen op de wereldmarkt. Een neveneffect 
van deze Rode Draad is dat ook ouders gemakkelijk gesensibiliseerd kunnen worden over het 
thema. We willen dit thema ook graag zichtbaar maken op de andere festivallocaties. 
 
We weten uit ervaring dat wie actief rond het thema werkt, een interactieve stand heeft en 
meewerkt aan de rode draad, meer bezoekers aan zijn stand mag ontvangen.  
 
Wie zijn de festivalbezoekers? 
 
De doelgroep van Villa Pace is heel ruim: in de eerste plaats de inwoners van de provincie Oost-
Vlaanderen, maar het festival trekt elk jaar meer en meer bezoekers van buiten de provincie 
aan. Het publiek is divers: gezinnen, jongeren, jeugdbewegingen, verenigingen, mensen met een 
diverse achtergrond en personen met een beperking zijn tijdens dit weekend van de partij. 
 
Wie zijn de organisatoren? 
 
Villa Pace is een initiatief van de vzw Villa Pace die bestaat uit verschillende organisatoren. 
Daarnaast verlenen tal van ngo’s, verenigingen, gemeenschappen, onderwijsinstellingen en 
vzw’s hun medewerking. 
  



Een milieuvriendelijk, divers en duurzaam festival? Ook voor standhouders belangrijk! 
 
Villa Pace staat bekend als een duurzaam festival en voor zijn milieuvriendelijke aanpak. Een 
speciale werkgroep coördineert deze initiatieven. Er worden grote inspanningen geleverd om 
afvalarm te werken en om afval selectief op te halen. Als standhouder draag je hierin een grote 
verantwoordelijkheid, daarom vragen we jullie om de milieu- en hygiënevoorwaarden strikt na 
te leven. 
 
Om meer in te zetten op duurzaamheid, diversiteit en comfort op het eetplein, zijn er dit jaar 25 
eetkramen. Die worden verdeeld door de organisatie op basis van de volgende criteria: niet 
commercieel of  beroepsgebonden (geen constante verkoop tijdens het jaar op markten en 
foren), diversiteit (bio/fairtrade/lokaal/korte keten), ook vegetarisch aanbod, geografische 
spreiding en opbrengst (voor de vereniging, gemeenschap, goed doel of project). Als bijlage 
vinden jullie de lijst met de bio en fairtradelogo’s, een lijst met de winkels en de brochure 
“lekker lokaal“.      
 
Op verschillende locaties op het parcours voorzien we opnieuw afvaleilanden waar jullie het 
nog resterende afval selectief kunnen aanbieden. De juiste locaties en fracties stellen we voor 
op onze laatste praktische vergadering met al de deelnemende standhouders. 
 
We rekenen er op dat jullie hiervan ook gebruik maken en het afval niet achterlaten. De 
kuisploeg dankt u.  
 
Daarnaast vragen we aan elke standhouder een milieubijdrage van 10 € voor de infostanden 
(met eten) en standen met open ruimte; 40 € voor de eetstanden.  
 
Om zoveel mogelijk afvalvrij te werken, reorganiseren we ook het systeem van de afwasstand: 

 Op twee locaties op het eetplein voorzien we een afwasstand (als we twee waterpunten 
kunnen gebruiken). 

 Op het eetplein zetten we inzamelpunten waar de bezoekers hun borden, kommetjes en 
bestek kunnen inleveren zodanig dat de collega’s van het VLOS niet over heel het plein 
moeten om alles in te zamelen. 

 De eetstanden communiceren actief aan hun bezoekers dat ze hun borden, kommetjes 
en bestek kunnen inleveren aan de inzamelpunten of rechtstreeks aan de 
afwasstand(en). 

 Proper gerief verdelen we terug over de eetstanden. 
 

 
Veiligheidsvoorschriften 
 
Voorwaarden rond de veiligheid van jullie en jullie publiek : 

 Indien het niet anders lukt dan het gebruiken van gasflessen (steeds te overleggen met 
de organisatie) moeten ze gevuld zijn door een erkend vulstation of firma. De gebruikte 
gasslangen moeten voorzien zijn van een geldigheidsdatum, de aansluitingen moeten 
aan alle aansluitpunten bevestigd zijn door middel van een (degelijke) 
wormschroefklem én u dient in het bezit te zijn van een (jaarlijks gekeurd) 
brandblustoestel type ABC – minimum 6 kg (of gelijkwaardig). 

 Gasflessen moeten jullie rechtop opstellen, beschermd tegen omvallen en beschermd 
tegen directe opwarming van de zon. 



 De opstelling van gasvuren (of elektrische vuren) moet op een veilige wijze gebeuren. 
Standen die werken met frituurketels, moeten in het bezit zijn van ofwel een degelijk 
afsluitdeksel ofwel een blusdeken. 

 Toegangs- en evacuatiewegen moeten vrij blijven.  
 
Belangrijk ! 
 
Voor het begin van en tijdens het festival zal de stedelijke dienst publieke veiligheid, de politie 
en de brandweer een bezoek brengen aan al de standen. Standen die niet in orde zijn met de 
veiligheidsvoorschriften zullen dat in orde moeten brengen voor ze kunnen open gaan. 
 
Afgelopen jaren hebben ook verschillende overheidsdiensten controles uitgevoerd op onze 
wereldmarkt. Zo hebben de voedselinspectie, de RVA, de FOD financiën en de arbeidsinspectie 
al (aangekondigde) controles uitgevoerd op ons festival. De deelnemende standhouders zijn zelf 
verantwoordelijk voor wat er in hun stand gebeurt: voedsel- en brandveiligheid, de inzet van 
vrijwilligers en goedkeuring vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden,  al dan niet een 
BTW-nummer hebben, duidelijkheid over de opbrengst van de verkoop voor jullie 
vereniging/goede doelen, … De algemene organisatie van uit de vzw Villa Pace zal jullie als 
deelnemers hierin ondersteunen en informeren door de noodzakelijke informatie te bezorgen.  
 
Praktische afspraken 
 
De openingsuren van de wereldmarkt zijn op zaterdag van 13u30 tot 21u en op zondag van 
13u30 tot 18u. Eetstanden die dat willen, kunnen open blijven tot het einde van de concerten. 
De beslissing over het einduur en het gemotoriseerd op het parcours kunnen, ligt wel altijd bij 
de organisatie. 
 
Eetstanden maken liefst geen gebruik van gastoestellen.  Indien wel, hou je aan de 
veiligheidsvoorschriften! 
 
We voorzien als organisatie elektriciteit: op diverse locaties voorzien wij elektriciteitskasten 
waarop jullie kunnen aansluiten. Jullie brengen wel zelf de nodige verlengkabels mee. 
Controleer op voorhand of jullie toestellen en kabels goed werken. Het gebruik van de 
elektriciteitspunten gebeurt op een solidaire manier, trek niet zo maar kabels uit om die van jou 
te kunnen inpluggen.  
 
Er zijn waterpunten/standpijpen voorzien op het parcours van de Wereldmarkt. Probeer zoveel 
mogelijk waterverspilling te vermijden. Afwassen doe je verplicht aan de afwasstand! 
 
Eetstanden werken verplicht met de borden en bestek die afgewassen worden in de afwasstand. 
Infostands met eten roepen we op om ook zoveel mogelijk gebruik te maken van de borden, 
kommetjes en bestek én de afwasstand, je kan dat aangeven op uw inschrijvingsformulier. 
Vrijwilligers brengen dan borden en bestek aan jullie stand om te kunnen starten.  
 
Zowel op zaterdag 1 september als op zondag 2 september kunnen standen vanaf ’s morgens 
opgebouwd worden, de eetstanden die al op vrijdag 31 augustus open doen, kunnen vrijdag 
opbouwen vanaf 16u. Tijdens de laatste (praktische) vergadering op donderdag 23 augustus 
vanaf 19u30 worden de correcte opbouwuren meegedeeld. Elke standhouder ontvangt op de 
laatste vergadering in augustus ook zijn standnummer en standplaats, ook een algemeen 



opstellingsplan. Dit maakt het makkelijk om de stand terug te vinden tijdens de opbouw. Uit 
veiligheid- en efficiëntieoverwegingen is elke standhouder verplicht aanwezig te zijn tijdens 
deze laatste vergadering op donderdag 23 augustus vanaf 19u30. 
Alle standen zijn klaar om open te gaan, op zaterdag en op zondag, om 12u. Vanaf dit moment 
laten we geen wagens meer toe op het parcours van de Wereldmarkt.  
We gebruiken opnieuw een systeem voor het in- en uitrijden en bereiken van jullie stand 
(hierover ook meer informatie tijdens de laatste vergadering). 
 
We vragen met aandrang om de verkeersvrije uren te respecteren. De beslissing om - naar het 
einde van de Wereldmarkt toe - het parcours voor wagens opnieuw open te stellen, ligt bij de 
organisatoren en valt niet noodzakelijk samen met de officiële openingsuren. Om de veiligheid 
van de bezoekers en de standhouders te garanderen, kan er dus niet vroeger dan dat de 
organisatoren communiceren, met de wagen op het terrein gereden worden.  
 
Indien veilig en praktisch haalbaar, kunnen standhouders in een bepaalde zone en onder 
begeleiding van de organisatie het parcours verlaten. Deze maatregel is ook een beslissing van 
de organisatie en nooit die van een individuele of groepje standhouders.    
 
Financiële afspraken 
 
We vragen aan elke standhouder een waarborg, de eetstanden betalen 100 €, de andere 
standen 70 €. Deze storten we achteraf terug indien de standhouder zich aan de richtlijnen 
houdt. De richtlijnen, die meegegeven worden op het laatste overleg in augustus, gaan over het 
zo veel mogelijk vermijden van afval en het correct verzamelen van afval, maar ook over het 
netjes achterlaten van de stand na afloop van de wereldmarkt. En dus ook het respecteren van 
de openingsuren en het verkeersvrij houden van het parcours. 
 
Daarnaast vragen we aan elke standhouder een milieubijdrage van 10 € voor de infostanden 
(met eten) en standen met open ruimte; 40 € voor de eetstanden.  
 
De deelname bestaat uit de twee dagen. Als je toch maar één dag kan komen, kan je dat ook 
aangeven bij jullie inschrijving.  
 
Alle standen mogen drank verkopen (behalve water en cultuurgebonden proevertjes). 
Eetstanden betalen hiervoor 75 €, alle andere betalen 35 €. 
 
Er zijn wel volgende voorwaarden: 

 De dranken moeten bio en/of fair trade zijn (als bijlage een overzicht met de logo’s); 
 De verenigingen zorgen dat hun stand proper blijft en er zo weinig mogelijk afval is én 

wordt opgeruimd; 
 De bestelling van de dranken gebeurt door de vereniging zelf (lijst met leveranciers als 

bijlage); 
 De vereniging zorgt zelf voor eventuele opslag of koeling van de dranken; 
 De lijst met dranken die ze aanbieden, worden aan de organisatie op voorhand bij 

inschrijving doorgegeven en is in het Nederlands opgesteld; 
 Dranken die inbegrepen zijn in de prijs van het eten zijn enkel cultuurgebonden 

proevertjes zoals Ayran, Turkse thee enz.;  
 Verkoop van water is NIET toegestaan, de organisatie voorziet een waterbar 
 De inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie;  



Hoe verloopt jullie aanmelding en definitieve inschrijving ? 
 
De inschrijvingen gebeuren in drie stappen: 

1. Aanmelden via het digitale formulier op de website of het invullen en afgeven/opsturen 
van het papieren formulier; de organisatie bekijkt of jullie aanvraag aan de voorwaarden 
voldoet 

2. Als jullie kunnen deelnemen, sturen we jullie een bevestigingsbrief met een 
standnummer en het te betalen bedrag; als jullie aanvraag niet voldoet aan de 
deelnamevoorwaarden, brengen we jullie hiervan op de hoogte. 

3. Als jullie betaling bij ons binnen komt, is jullie inschrijving definitief.  
 

TARIEVEN STANDEN 2018 

Infostand zonder verkoop - uit Sint-Niklaas - braderijkraam 0 € 

Infostand met verkoop zonder drank - uit Sint-Niklaas - braderijkraam 100 € 

Infostand met verkoop inclusief drank - uit Sint-Niklaas - braderijkraam 135 € 

Eetstand zonder drank - uit Sint-Niklaas - pagodetent 300 € 

Eetstand inclusief drank - uit Sint-Niklaas - pagodetent 375 € 

Open ruimte - uit Sint-Niklaas - eigen constructie 0 €/m 

Infostand zonder verkoop - NIET uit Sint-Niklaas - braderijkraam 75 € 

Infostand met verkoop zonder drank - NIET uit Sint-Niklaas - braderijkraam 140 € 

Infostand met verkoop inclusief drank - NIET uit Sint-Niklaas - braderijkraam 175 € 

Eetstand zonder drank - NIET uit Sint-Niklaas - pagodetent 500 € 

Eetstand inclusief drank - NIET uit Sint-Niklaas - pagodetent 575 € 

Open ruimte - NIET uit Sint-Niklaas - eigen constructie 10 €/m 

Milieubijdrage eetstanden (afvalophaling, water, elektriciteit, bordensysteem, 
deelname gemeenschappelijke kosten zoals bewaking, stroomgroepen)  

40 € 

Milieubijdrage andere standen nl. Infostanden (met eten) en standen met open 
ruimte (kosten afvalophaling/deelname gemeenschappelijke kosten zoals 
bewaking, stroomgroepen)  

10 € 

Waarborg infostand en open ruimte/eigen constructie (wordt terugbetaald indien 
u zich aan de richtlijnen hebt gehouden) 

70 € 

Waarborg eetstand (wordt terugbetaald indien u zich aan de richtlijnen hebt 
gehouden) 

100 €  



Regenzeil (4 m x 4 m) 3 € 

 
 
Hoe en tot wanneer inschrijven? 
 
Inschrijven kan vanaf maandag 18 juni 2018 en kan uiterlijk tot en met  zondag 15 juli 2018.  
 
We vragen om zo veel mogelijk het digitale inschrijvingsformulier te gebruiken via de website 
van de vredefeesten of via de volgende link: www.vredefeesten.be/aanmelden.  
 
Heb je geen computer? Geen probleem, je kan bijgevoegd formulier invullen en ondertekend 
terug bezorgen aan: Villa Pace vzw, wereldmarkt, Nieuwe Molenstraat 110, 9100 Sint-Niklaas.  
 
De organisatie heeft het recht om standen te weigeren wanneer het aanbod niet voldoet aan de 
deelnamevoorwaarden of omdat de beschikbare ruimte ingenomen is. Doorgedreven 
wanbetalers en deelnemers die zich niet aan de afspraken van de organisatie houden, weigeren 
we ook de deelname. 
 
Uw inschrijving is pas definitief indien de vier onderstaande voorwaarden in deze volgorde 
vervuld zijn: 
 

1. je hebt correct ingeschreven, liefst digitaal of per post 
 

2. je hebt van ons een bevestiging van inschrijving en een overschrijvingsformulier 
ontvangen 

 
3. je het verschuldigde bedrag voor 6 augustus 2018 gestort op het rekeningnummer BE86 

0689 0752 4650 op naam van Villa Pace vzw, werkgroep wereldmarkt en inhoudelijk 
programma met mededeling “stand wereldmarkt 2018 + jullie standnummer. 

 
4. je hebt je bij inschrijving via de website akkoord verklaard met de afsprakennota of hebt 

ze ondertekend teruggestuurd naar Villa Pace vzw, wereldmarkt, Nieuwe Molenstraat 
110, 9100 Sint-Niklaas.  

 
Voor vragen of opmerkingen omtrent het festival, kan u steeds terecht per e-mail op 
wereldmarkt@villapace.be  of op het nummer 0485 55 49 91 (Jan Thuy). Wij zullen uw vragen 
zo snel mogelijk behandelen. We raden u aan zo snel mogelijk in te schrijven omdat de plaatsen 
beperkt zijn. 
 
Opgelet: bewaar uw bevestigingsbrief en betalingsbewijs en breng deze mee naar het festival! 
 Zonder deze documenten kan u niet deelnemen. 
 
Wat bij niet-deelname? 
 
Annulaties dienen steeds schriftelijk te gebeuren (per e-mail of brief). Als u tijdig annuleert, 
voor 6 augustus 2018, hoeft u niet te betalen. Reeds betaalde bedragen betalen we dan terug. 
Bij annulatie vanaf 7 augustus 2018 blijf je steeds het volledige bedrag verschuldigd. 
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Villa Pace 2018 
Inschrijvingsformulier Wereldmarkt  

vrijdag 31 augustus (enkel eetstanden), 
zaterdag 1 en zondag 2 september 

Inschrijven kan vanaf maandag 18 juni 2018 
 

Naam (organisatie): ………………………………………………………………………………………. 
Vzw of feitelijke vereniging ? ................................................................................................ 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………. 
Telefoon: ………………………………………………………Fax:  
E-mailadres: ………………………………………………… 
Rekeningnummer: ……………………… 
Info over: ……………………………………………………………………………………………………… 
Verkoop van: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Verkoop van drank: drankenlijst bij het inschrijvingsformulier voegen! 
 
        (O) bolletje zwart maken 
 

O Neemt deel aan de wereldmarkt 

O Neemt deel aan de rode draad in het kader van het thema ‘En Route’ 

O infostand zonder verkoop - uit Sint-Niklaas  en vraagt … braderijkraam of … braderijkramen 

O infostand met verkoop zonder drank - uit Sint-Niklaas en vraagt … braderijkraam of … 
braderijkramen 

O infostand met verkoop inclusief drank - uit Sint-Niklaas en vraagt … braderijkraam of … 
braderijkramen 

O eetstand zonder drank - uit Sint-Niklaas en vraagt … pagodetent(en) 

O eetstand inclusief drank - uit Sint-Niklaas en vraagt … pagodetent(en) 

O open ruimte - uit Sint-Niklaas -  eigen constructie en vraagt … m x … m open ruimte 

O infostand zonder verkoop - NIET uit Sint-Niklaas  en vraagt …… braderijkraam of … 
braderijkramen 

O infostand met verkoop zonder drank - NIET uit Sint-Niklaas en vraagt … braderijkraam of … 
braderijkramen 



O infostand met verkoop inclusief drank - NIET uit Sint-Niklaas en vraagt … braderijkraam of 
… braderijkramen 

O eetstand zonder drank - NIET uit Sint-Niklaas en vraagt … pagodetent(en) 

O eetstand inclusief drank - NIET uit Sint-Niklaas en vraagt … pagodetent(en) 

O open ruimte - NIET uit Sint-Niklaas -  eigen constructie en vraagt … m x … m open ruimte 

O Milieubijdrage 10 € (infostanden (met eten), standen open ruimte)  

O Milieubijdrage 40 € (eetstanden)  

O Waarborg 70 € voor infostanden (met eten) en standen open ruimte/eigen constructie 

O Waarborg 100 € voor eetstanden 

O wenst gebruik te maken van …… stoelen en ….. tafels 

O reserveert ……. regenzeilen van 4 m x 4 m aan de prijs van 3 € per regenzeil (dat jullie dan 
mogen houden) 

 
Eventuele opmerkingen of specifieke vragen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Het ingevulde formulier moet je ten laatste op 15 juli 2018, indien van toepassing met de 
drankenlijst,  terugsturen naar of bussen op het volgende adres: Villa Pace vzw, wereldmarkt, 
Nieuwe Molenstraat 110, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Indien we uw inschrijving kunnen aanvaarden, ontvang je een bevestigingsbrief voor deelname 
en een overschrijvingsformulier, ook een afsprakennota. Opgelet! Pas te betalen NA ontvangst 
van de bevestigingsbrief en het overschrijvingsformulier. Het volledige bedrag moet je ten 
laatste op 6 augustus 2018 storten op het rekeningnummer BE86 0689 0752 4650 op naam van 
Villa Pace vzw, werkgroep wereldmarkt en inhoudelijk programma, met mededeling “stand 
wereldmarkt 2018 + jullie standnummer. 
 
Bij deze verklaar ik de bijgevoegde voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de 
afsprakennota en ze ondertekend terug te sturen naar Villa Pace vzw, wereldmarkt, Nieuwe 
Molenstraat 110, 9100 Sint-Niklaas.  
 
Inschrijven kan vanaf maandag 18 juni 2018. 
 
 
Handtekening en datum,                                                                   Naam ondertekenaar, 
 


