
Faith market

www.artoffaithfestival.be
info@artoffaithfestival.be 



Faith market
Wat?

Heb je een mooi geloofsinitiatief dat je wil voorstellen op het Art of Faith

Festival? Geef je dan nu op voor een standplaats op onze Faith Market en

krijg een plaatsje naast onze partners en een 20-tal andere organisaties,

om jouw missie voor te stellen aan ons publiek. De Faith Market vindt

plaats in één grote tent.

Ons publiek?

Christenen van alle leeftijden en van diverse strekkingen, met een brede

interesse in de maatschappij en een sterk sociaal engagement.

Wie zijn onze standhouders?

Christelijke organisaties, initiatieven of winkels die hun dienstwerk in de

kijker willen zetten of christelijk-geïnspireerde artikelen willen verkopen.

Partnerorganisaties

Partnerorganisaties kunnen gratis een klassieke infostand reserveren. Ze

dienen hiertoe wel het formulier in te vullen. Liever een plekje op de

flyertafel? Dat kan je ook aanduiden. Nood aan een verkoopsinfostand? In

dat geval zal de organisatie € 200 moeten bijleggen. Sympathiserende

organisaties genieten van een korting van 30%.

Wanneer?

Art of Faith Festival – 12 tot 14 mei 2023

Locatie?

Faith Market – Kloosterstraat 87, 2880 Bornem

Hoe inschrijven?

Via deze link kan je je opgeven voor een stand.

De organisator behoudt zich het recht om aanvragen van organisaties waarvan de

waarden niet in lijn liggen met haar eigen kernwaarden, te weigeren.

Vragen?

Neem contact op via info@artoffaithfestival.be.

https://forms.gle/T7yEpFXN2E4n75Ew5
mailto:info@artoffaithfestival.be


Praktische informatie
Wat voorzien wij?

• 1 of 2 tafels (standplaats wordt door AOFF bepaald)

• Twee stoelen

• Kortingscode voor twee gratis weekendtickets (uitgezonderd optie 

‘flyertafel’ en voor partnerorganisaties) – vier tickets voor verkoopstand

• Elektrische voeding 230V (optioneel)

• Factuur van vzw He Is Alive

Wat verwachten wij?

• Bemanning van de stand op de afgesproken uren

• Vrijdag 12/5/2023: 17u-20u

• Zaterdag 13/5/2023: 10u-18u

• Zondag 14/5/2023: 10u-13u

• Tijdige opbouw én afbouw van de stand

• Opbouw: vrijdag 12/5/2023: 12u-16u

• Afbouw: zondag 14/5/2023: 13u-14u

Er is geen permanente security voorzien in de expositietent. De tent wordt wel
afgesloten. Verkoopstands worden aangeraden hun tafels ‘s avonds te bedekken met
een laken.

Enkel flyers? Op onze flyertafel kan je tegen betaling je flyers uitstallen. Zo
hoef je niet continu een stand te bemannen.

betaling
Kosten:

Klassieke infostand (3m x 2,5m): € 200 max. 1 tafel

Verkoopsinfostand (6m x 2,5m): € 400 max. 2 tafels

Plekje op de flyertafel: € 50

Betaling:

Binnen de twee weken na uw aanmelding krijgt u van ons te horen of uw initiatief past
op ons festival. U zal dan een betalingsverzoek ontvangen, waarna de betaling binnen
de twee weken uitgevoerd dient te worden. Zoniet, dan vervalt uw reservatie.



Algemene voorwaarden
Van alle standhouders en/of adverteerders wordt er verwacht dat zij positief staan ten

opzichte van het christelijk geloof en de visie van He Is Alive en het Art of Faith Festival.

Hieruit volgt ook dat stands en/of advertenties die tegen deze waarden ingaan (al dan

niet gedeeltelijk) kunnen geweerd worden van het AOFF. De vertegenwoordiger van He

Is Alive zal hierop toezien.

He Is Alive behoudt steeds het recht om bepaalde (verkoops- of info-) stands

(gedeeltelijk) te weigeren, zowel op voorhand als op de dag zelf. Gelieve bij inschrijving

duidelijk te formuleren wat uw initiatief inhoudt, opdat we dit kunnen voorkomen.

Flyeren buiten de stand is niet toegelaten. Ook al te opdringerig gedrag wordt niet

toegestaan.

Enkel bij een verkoopsinfostand is het toegestaan om goederen en/of diensten te koop

aan te bieden. Verkoopsinfostands mogen geen voedingswaren verkopen, tenzij anders

overeengekomen. De verkochte goederen en/of diensten moeten vooraf door He Is

Alive vzw worden goedgekeurd.

Het is verboden om luide muziek of ander lawaai te maken dat storend is voor het

festival, voor andere stands of voor de bezoekers. De vertegenwoordiger van He Is

Alive zal hierop toezien.

He Is Alive kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade

aan een stand. De standhouder is persoonlijk aansprakelijk voor de eigen stand. We

raden dan ook sterk aan om de stand continu te bemannen.

Standhouders en adverteerders kunnen slechts definitief rekenen op hun plaats op de

Faith Market na goedkeuring door de vertegenwoordiger van He Is Alive én na

ontvangst van de nodige betaling.

Per stand zijn twee gratis weekendtickets voorzien. Voor een verkoopstand worden

vier gratis tickets voorzien. Elke extra standhouder of assistent zal verplicht een eigen

toegangsticket moeten aanschaffen. Voor partnerorganisaties zijn tickets niet

inbegrepen.

De algemene voorwaarden die gelden op het Art of Faith Festival zijn ook van

toepassing voor de standhouders. Meer info: www.artoffaithfestival.be.

http://www.artoffaithfestival.be/
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