Reglement Rock That Block
1. De Organisatie
De organisatie van het LEGO® evenement is in handen van:
AFOLs UNITED
Maatschappelijke zetel :

Tiegemberg 42, 8573 Tiegem

Website:

www.afolsunited.com

De verantwoordelijke voor het evenement:
Gaetan Burm
mail: gaetan@afolsunited.com
tel: 0484 97 86 98

2. Het Evenement
“Rock That Block” is een serie van evenementen die doorgaan op verschillende locaties
gedurende het jaar. De planning is per RTB mogelijks anders. De exacte uren worden
weergegeven op de eventpagina op de website van de organisatie.

3. De Deelnemers
a. Iedereen kan zich als exposant aanbieden. Het is de organisatie vrij om te
beslissen wie er als exposant aanvaard wordt, zonder motivatie verschuldigd te
zijn.
b. Mensen die LEGO willen verkopen moeten dit op voorhand op hun
inschrijvingsformulier aanduiden. Verkoop is enkel toegelaten na uitdrukkelijke
toestemming van de organisatie. Wie LEGO wil verkopen, leest dan ook
aandachtig hoofdstuk 6 “Verkopers”. Iedere andere activiteit (bijvoorbeeld
reclame maken, leden werven voor andere verenigingen, geld inzamelen voor
een goed doel) is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van het
bestuur.
c. Het is toegestaan om zowel als verkoper als exposant deel te nemen. Bij
inschrijving moet het aantal meter verkoop en het aantal meter expositie
duidelijk opgegeven worden.
d. Iedere deelnemer kan zich als vrijwilliger opgeven om bepaalde taken uit te
voeren (bijvoorbeeld bemanning inkom). Het opstellen van de taakverdeling
gebeurt door de organisator en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
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e.

f.

g.
h.

éénieders voorkeur. Iedere deelnemer wordt geacht vrijwillig mee te helpen bij
de op- en afbouw van het evenement.
Iedere deelnemer wordt geacht zijn/haar stand af te breken (indien van
toepassing, de tafels te demonteren) en de gebruikte tafels terug te plaatsen
op de aangewezen plaats. De deelnemer zorgt er voor dat er geen afval achter
blijft bij zijn/haar stand. Kosten voor het opruimen van een stand kunnen steeds
verhaald worden op de deelnemer.
Roken is niet toegestaan in het pand. Roken kan enkel buiten (op de voorziene
plaatsen). Dieren worden niet toegelaten tenzij het gaat om begeleidingsdieren
voor mensen met een handicap. Het gebruik van nooduitgangen is enkel
toegestaan in geval van nood. Zij mogen geenszins gebruikt worden als
makkelijke in- of uitgang.
Indien er zich noodsituaties voordoen wordt iedere deelnemer geacht zich te
wenden tot de organisator of de EHBO stand indien die aanwezig is.
Specifiek voor RTB Waregem: Eigen consumpties worden niet toegestaan.

4. De Inschrijving
a. Inschrijven kan enkel via de daarvoor opgestelde formulieren via de website
www.afolsunited.com.
b. Deelnemen aan het evenement, zowel als exposant en/of als verkoper, kan enkel
na goedkeuring van de inschrijving door de organisatie.
c. Nadat de organisatie een inschrijving bevestigd heeft, kan de inschrijving niet
meer aangepast worden.
d. Indien deelnemers hun deelname aan het evenement willen annuleren, moeten
ze dit zo snel mogelijk melden aan de organisatie. Indien de organisatie kosten
gemaakt heeft die verbonden zijn aan deze inschrijving, kan de organisatie deze
kosten terugvorderen van de betrokken deelnemer.
e. Indien er bepaalde kosten betaald moeten worden (bijvoorbeeld voor
verkoopstanden of bepaalde cateringopties) verbindt de deelnemer er zich toe
deze kosten 14 dagen voor het evenement te betalen tenzij dit anders vermeld
wordt in de bevestigingsmail. Bij niet-betaling behoudt het bestuur van AU zich
het recht voor om de deelnemer uit te sluiten voor dat deel waar de betaling voor
diende. Enkel standgelden kunnen cash betaald worden op het evenement zelf.
f. Bij inschrijving moet de deelnemer de gewenste tafeloppervlakte opgeven die hij
nodig heeft om zijn LEGO ten toon te stellen (zie punt nr.5 Exposanten).
Verkopers moeten op hun inschrijving de gewenste verkoopoppervlakte invullen
(zie punt nr.6 Verkopers).
g. De uiteindelijke oppervlakte die aan iedere deelnemer ter beschikking gesteld
wordt, wordt door de organisatie aan iedere deelnemer op voorhand
meegedeeld. Deelnemers verbinden er zich toe om de opgegeven oppervlaktes
te respecteren. Indien een deelnemer zijn gewenste tafeloppervlakte
toegewezen krijgt, maar er niet in slaagt om deze volledig zinvol te benutten, kan
de organisatie een deel van de toegewezen tafeloppervlakte aan een andere
deelnemer toewijzen. Indien nodig kan de organisatie de deelnemer alsnog
schrappen van verdere deelname aan het evenement. Wanneer er te weinig
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plaats is of wanneer er onvoldoende tafels ter beschikking zijn, is de organisatie
genoodzaakt om een selectie te maken tussen de verschillende deelnemers
(zowel exposanten als verkopers). De selectie van de deelnemers die kunnen
exposeren of van de verkopers en de invulling van de zaaloppervlakte gebeurt
aan de hand van de volgende drie criteria (prioriteiten):
1. Eigen creaties (Moc’s)
2. Set verzamelingen
3. Verkoop
h. Er kan eventueel op voorhand door de organisatie bepaald worden welke
minimum- en of maximumoppervlakte gereserveerd wordt voor verkopers.
Indien tijdens de zaalopbouw blijkt dat er onvoldoende plaats is of als moest
blijken dat er alsnog onvoldoende tafels ter beschikking van de organisatie zijn,
kan de organisatie alsnog beslissen om de toegewezen oppervlakte aan één of
meerdere deelnemers (zowel exposanten als verkopers) aan te passen. De keuze
van de deelnemers en de toewijzing van de tafeloppervlakte aan iedere
deelnemer gebeurt door de organisatie. Tegen deze beslissing is geen beroep
mogelijk.

5. De Exposanten
Onder exposanten verstaan we mensen die LEGO (in welke vorm dan ook) gedurende
de openingsperiode voor het publiek tentoon willen stellen. Bij de inschrijving wordt de
deelnemer gevraagd duidelijk te omschrijven wat hij precies gaat tentoonstellen. Indien
dit niet duidelijk is, kan de organisatie foto’s ter verduidelijking vragen. De organisatie
behoudt zich het recht voor om ten allen tijde een opstelling te weigeren of zelfs om
een opstelling te laten verwijderen tijdens het evenement zelf, zonder hiervoor uitleg
verschuldigd te zijn aan de betrokken deelnemer.
a. Het is enkel toegelaten om LEGO tentoon te stellen. Hieronder een overzicht van
wat wel en wat niet is toegestaan.
I.
Toegestaan : custom materiaal dat niet uit plastiek bestaat en waarvoor LEGO
onvoldoende of geen volwaardige/evenwaardige alternatieven heeft :
 Touw, elastiek, papier, karton
 Elektronische componenten (bv printplaten, LED’s) – Stickers
 Gegraveerde of geprinte LEGO
II.
Niet toegestaan :
 Namaak en custom materiaal in gelijkaardige plastiek als LEGO, zoals:
 Bricks van LEGO namaak/kloon merken (bv Mega Bloks of Lepin)
 Wapens, utilities, dieren, minifigs van LEGO namaak merken
Neem op voorhand contact met de organisatie op indien je twijfelt of iets wel of
niet toegestaan is. Iedere exposant wordt geacht dit strikt toe te passen. Bij nietnaleving heeft de organisatie het recht om de niet-LEGO elementen van de
creatie te (laten) verwijderen of om de creatie in zijn geheel te verwijderen.
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Kosten verbonden aan het verwijderen van niet-LEGO elementen kunnen in geen
geval verhaald worden op de organisator.
b. Het is enkel toegestaan om creaties tentoon te stellen die in overeenstemming
zijn met de ethische gedragscode van de LEGO-groep. Concreet betekent dit dat
de creaties volgende zaken niet expliciet mogen bevatten of uitbeelden:
 Het gebruik van drugs, tabak, alcoholische dranken
 Seksuele handelingen
 Realistisch of extreem geweld
 Politieke en/-of geloofsovertuigingen of beledigingen hieraan
 Zaken die bedoeld zijn om personen te choqueren of te beledigen
 Creaties die aanzetten tot geweld of racistisch gedrag
Historische taferelen worden wel toegestaan na goedkeuring.
c. De organisatie bevestigt steeds schriftelijk (per email) of de exposant kan
deelnemen aan het evenement. Na ontvangst van de bevestiging kan de
inschrijving niet meer aangepast worden, tenzij na schriftelijk akkoord van de
organisatie. (zie ook punt 4 inschrijven)
d. Op- en afbouw van standen is niet toegelaten wanneer het evenement open is
voor het publiek. Aankleding van lay-outs is steeds toegelaten gedurende het
evenement.
e. Tijdens het op- en afbouwen worden de deelnemers geacht andere deelnemers
niet te hinderen door creaties, benodigdheden, verpakkings- of
transportmiddelen rond te laten slingeren op of in de buurt van tafels die niet
aan de deelnemer toegewezen werden.
f. Naargelang de beschikbare tafels worden deze toegewezen aan de verschillende
deelnemers. Indien er een tekort aan tafels dreigt, kan de organisatie ten allen
tijde beslissen om bepaalde deelnemers minder ruimte toe te wijzen.
g. De deelnemers zorgen zelf voor zwarte afrokdoek in stof, geen plastic noch
papier wordt toegelaten, ook andere kleuren zullen worden geweigerd.
Voorts voorziet iedere exposant zelf voldoende verlengkabels. Het doek moet tot
aan de grond kunnen reiken. Verder is het aan de exposant om voldoende aan te
geven dat het al dan niet toegelaten is om het tentoongestelde werk aan te raken.
h. Exposanten staan zelf in voor de eventuele bemanning van hun stand.
i. Het is verboden om muziek, film en dergelijke af te spelen zolang het evenement
open is voor het publiek. Het tonen van eigen gemonteerde video’s of
presentaties van de tentoongestelde LEGO is wel toegestaan indien in
overeenkomst met het concept van de beurs, dit in overleg met de organisatie.
j. Iedere exposant kan in geval van nood door het bestuur gevraagd worden om
bepaalde taken uit te voeren die door het bestuur noodzakelijk geacht worden
om de goede loop van het evenement te verzekeren.
k. Indien een exposant merkt dat er onderdelen van zijn creatie of verzameling
verdwenen zijn, wordt hij geacht dit te melden aan de organisatie. In geen geval
kan de organisatie hiervoor aansprakelijk gesteld worden en/of kunnen kosten
voor de vervanging van de ontvreemde onderdelen verhaald worden op de
organisatie.
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l.

Een exposant verbindt er zich toe het hele weekend aanwezig te zijn (zaterdag
én zondag), tenzij dit voor de inschrijving overlegd is met en goedgekeurd is door
de organisatie.

6. De Verkopers
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds commerciële verkopers en
particuliere verkopers. Iedere verkoper zorgt er zelf voor dat hij in regel is met de
geldende en van toepassing zijnde wetgevingen en reglementeringen.
a. Indien een deelnemer een verkoopstand wil houden dient hij dit vooraf op de
inschrijving kenbaar te maken. Tevens moet hij aangeven dat het gaat om een
commerciële of een particuliere verkoper. Indien het gaat om een commerciële
verkoper moet het BTW nummer opgegeven worden.
b. Het is enkel toegestaan om LEGO en aanverwante producten te verkopen.
Verkoop van andere producten en/of diensten is enkel toegestaan na
toestemming van het bestuur.
c. Het is uitdrukkelijke verboden om namaak en custom materiaal in gelijkaardige
plastiek als LEGO aan te bieden voor verkoop. Dit kan leiden tot de onmiddellijke
sluiting van de verkoopstand.
d. Exposanten kunnen beschikken over 1 gratis lopende meter verkoopruimte.
Commerciële verkopers kunnen maximaal 10 lopende meter verkoop ruimte
bekomen, tenzij expliciet afgesproken met de organisatie. De diepte die iedere
verkoopstand ter beschikking gesteld krijgt, is afhankelijk van de zaalopstelling
en kan onderling verschillen.
e. De kostprijs per lopende meter verkoopruimte is per evenement aanpasbaar en
zal duidelijk vermeld staan op het inschrijvingsformulier. Iedere verkoper moet
zijn standgeld betalen dat overeenkomt met het aantal meter dat hij toegewezen
krijgt, ongeacht of hij daadwerkelijk een winkel organiseert of niet. De
organisator zal voor commerciële verkopers een kostennota opmaken voor de
aanrekening van het standgeld (uiterlijke betaaltermijn is cash op de eerste dag
van het evenement voor 9u).
f. AFOLs UNITED kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor
tegenvallende verkoopcijfers op een evenement.
g. Iedere verkoper is zelf verantwoordelijk om diefstal uit zijn/haar winkel te
voorkomen. AFOLs UNITED kan nooit aansprakelijk gesteld worden tot
terugbetaling van gestolen artikelen.
h. Verkopers zorgen zelf voor afrokdoek (bij voorkeur van katoen omwille van
de brandveiligheid), deze mag enkel zwart. Tevens mag de tafel afgerokt
worden met een doek of een banner met daarop een reclameboodschap voor de
betreffende shop. Voorts voorziet iedere verkoper zelf voldoende verlengkabels.
i. Commerciële verkopers moeten zichzelf als dusdanig kenbaar maken door op
een zichtbare plaats duidelijk hun naam en eventueel logo uit te hangen
(bijvoorbeeld door middel van een banner).
j. Iedere verkoper is verantwoordelijk voor de goederen die hij verkoopt. Bij
overtreding vastgesteld door de overheidsdiensten is de organisator niet
verantwoordelijk en kunnen eventuele kosten niet op hem verhaald worden. Bij
een overtreding zal de standhouder onmiddellijk verwijderd worden (indien
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hieraan eventuele kosten verbonden zijn, kunnen deze verhaald worden op de
betrokkene) en wordt hij van toekomstige AFOLs UNITED evenementen
geweerd.

7. Aansprakelijkheid, risico, verzekering
a. De exposanten zijn te allen tijde zelf aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal
en andere omstandigheden van hun eigen goederen, materialen, apparatuur, etc.
b. De exposanten zijn verplicht hun wettelijke aansprakelijkheid, die voorkomt uit
hun deelname aan de beurs, te laten verzekeren. Er wordt aan de exposanten
aangeraden een verzekering af te sluiten die risico’s zoals inbraak en diefstal dekt
bij een verzekeraar van hun keuze. In geval van schade zullen de verklaringen
onmiddellijk aan de verzekeraar moeten gemeld worden. Bij diefstal zal ook een
verklaring moeten afgelegd worden bij de politie.
c. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke
schade, verlies, diefstal van de goederen, materialen, apparatuur, dat gebruikt
wordt tijdens de tentoonstelling.
d. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden van het plots
uitvallen van verwarming, water-, gas-, telefoon-, of elektriciteitsdistributie. De
organisatoren zijn tevens niet verantwoordelijk voor hinder of schade
veroorzaakt door bovengenoemde distributie of installaties, welke de oorzaak
ook moge zijn.

8. Reglement
Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement gelezen en begrepen te hebben. Door
deelname aan het evenement verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het
reglement. Tevens verbinden deelnemers er zich toe dit reglement strikt toe te passen
en eventuele richtlijnen van de organisatie op te volgen. Geschillen die voortvloeien uit
situaties die niet in dit reglement opgenomen zijn, worden ter plaatse en zo spoedig
mogelijk opgelost tussen de betrokken deelnemer en de organisator (in samenspraak
met bestuur). Bij niet-naleving kan de organisator beslissen de deelnemer te weren van
het evenement en/of de stand te laten verwijderen. Tevens kan besloten worden om de
deelnemer uit te sluiten van toekomstige AFOLs UNITED evenementen. Kosten
verbonden aan de hierboven vermelde acties kunnen door de deelnemer nooit verhaald
worden op de organisatie. Indien er voor de organisator kosten ontstaan (van welke aard
die ook mogen zijn) om de hierboven vermelde acties te ondernemen kan de organisator
deze kosten ten alle tijde verhalen op de betrokken deelnemer.

Opgemaakt te Tiegem, 1 maart 2019
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