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Voor de tweede keer in de geschiedenis van GENT : KEG POP-UP art festival. 

Op zaterdag 23 en zondag 24 November 2019 verwelkomen wij een 25-tal artiesten  en wij 

verwachten meer dan 2000 bezoeker via een selectieve uitnodiging op 2 dagen. De zondag is er 

een vernissage van 16u30 tot 18u met live klassieke muziek trio Les Misérables onder leiding van 

grootmeester Mikhail Bezverkhni winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd. Enkele artiesten 

gaan live schilderen tijdens het optreden. Het festival vindt plaats op de Korenmarkt in Gent in de 

Sint Niklaaskerk. 

 

Deelname formulier en voorwaarden : 

Contract tussen PBS WORLDWIDE BVBA de organisator en stichter van Kunst Experimenten Gent 

(KEG) , Brusselsesteenweg 81, 9050 Ledeberg, BTW BE0897676404, frjacobs@telenet.be ,  gsm  

0478331799 

En 

De exposant:  

Adres:   

 

BTW:   

Email:  

GSM nummer:  

De factuur wordt opgetsuurd na betaling ter bevestiging van de deelname. 

Het aantal exposanten die kunnen deelnemen is beperkt en we hanteren het principe: eerst 

ingeschreven en betaald kan deelnemen. De anderen komen op een wachtlijst volgens hetzelfde 

principe. Inschrijven kan tot 15 september 2019. 
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Art. 1 PBS Worldwide stelt een tafel ongeveer 100x180  en twee stoelen ter beschikking van de 

exposanten gedurende de tentoonstelling. De exposanten brengen zelf sokkels, wanden en ezels 

mee om hun werken op te stellen.  Het is verboden om nagels in de muur van de kerk te slaan. 

Art 2. Het standengeld bedraagt  181, 5 euro btw inclusief voor een stand van 3.6 meter en 2 m 

diepte. Er worden voor iedereen wanden voorzien over een lengte van 4 meter. De wanden zijn 

2 meter hoog. 

U kan 1.8 meter bijbestellen aan 36.3 euro/1.8 meter btw inclusief.  

U kan een bijkomende tafel vragen tegen een meerprijs van 36.3 euro /tafel btw inbegrepen. 

X ik wens een bijkomende tafel ongeveer 100x180 aan 36.3 euro /tafel btw inbegrepen 

X ik wens geen bijkomende tafel  

X ik wens 1.8 meter bij te bestellen aan 36.3 euro 

X ik wens geen extra ruimte 

Art 3. Wij vragen een commissie van 15 percent op de verkopen gerealiseerd op de beurs om de 

marketing en algemene onkosten en opkuis te kunnen betalen. Wij rekenen op de fair play van de 

exposanten om dit tot een goed einde te brengen. Er wordt afgerekend op het sluitingsuur. Door 

deelname gaat u akkoord met deze voorwaarden. 

Art 4. De art fair is geopend van 10 uur in de morgen tot 18 uur in de avond en op zaterdag en op 

zondag. 

Art 5. De opbouw is de vrijdag namiddag 22 November 2018 van 16u tot 20u . De afbraak van de 

standen de zondag 25 November van 18u tot 20u30. 

Art 6. Er mogen geen dranken geschonken worden tijdens de expositie en er mag geen muziek 

gespeeld worden door de standhouders. 

Art 7. De deelname is pas definitief na betaling en na het terugsturen van het correct ingevulde 

en  ondergetekende en gedateerde deelnameformulier per email of per post. 

PBS WORLDWIDE BVBA 

Adres: Brusselsesteenweg 81, 9050 Ledeberg, België 

BE-0897-676-404 

BE64 0015 5310 1352 

Fortis bank, Brusselsesteenweg 298, 9050 Ledeberg, België 

SWIFT/BIC:  GEBABEBB 

 

Art 8. De werken zijn niet verzekerd en PBS WORLDWIDE BVBA is niet verantwoordelijk voor 

beschadigingen of vandalisme van de ten toon gestelde werken 
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Art 9. Schade toegebracht aan de inrichting van de kerk, het ter beschikking gestelde materieel  of 

het gebouw door de exposant zal rechtstreeks verhaald worden op de exposant. 

Art 10. Elke exposant zal zijn standplaats opruimen en achterlaten in de staat dat hij/zij deze heeft 

gekregen. Bij niet naleving worden de kosten van de kuisploeg doorgerekend. 

Art 11. Elke standhouder stuurt 3 foto’s op voor de website en een bio van maximum 10 lijnen in 

times new roman 12 punt per mail met een lijst van de tentoongestelde werken en de prijzen. 

Deze info moet ten laatste op 1 september 2018 in ons bezit zijn. U hebt er alle belang bij om de 

bio en de foto’s z.s.m. op te sturen omdat de marketing de bezoekers naar de site gaat leiden 

waar u exposure bekomt. 

Art 12. PBS WORLDWIDE BVBA zorgt voor een marketing campagne op facebook via digital 

marketing concepten, flyers, posters, publicaties op websites, krant, linkedin, instagram, google +, 

eventmarketing en persberichten regionaal en nationaal. Zoals bij elk event van KEG zal er een 

enorme exposure zijn aan mensen behorend tot de doelgroep die PBS selecteert. 

Door inschrijving en ondertekening verklaart de exposant kennis genomen te hebben van de 

voorwaarden tot deelname en de exposabt gaat akkoord met de voorwaarden voor deelneming. 

Naam: 

Firma: 

 

Handtekening: 

Datum:   

 

 

 

 


