Inschrijfformulier Foodtrucks
Glanamundo Wereldfestival Zaterdag 23 juli 2022
1.) Bedrijfsinfo
Bedrijfsnaam
Adres (Straat + Huisnummer)
Postcode
Woonplaats
Land

:
:
:
:
:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

KvK nummer

: ____________________________________

Contactpersoon (voor- en achternaam)
Telefoonnummer
E-mailadres
Website (indien van toepassing)
Facebook-pagina (indien van toepassing)

:
:
:
:
:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

2.) Over jou en je foodtruck
Beschrijf kort je foodtruck én jezelf! Ondersteun uw verhaal d.m.v. foto’s zodat wij uw foodtruck
professioneel kunnen uitlichten in de media:

Welk(e) gerecht(en) ga je verkopen? En wat is de verkoopprijs hiervan? Laat ons ook weten wat je
eventuele alternatieve gerechten zijn.

Wat is de afmeting van de foodtruck / opstelling foodtruck en eigen meubilair?
Afmeting: _________ cm x _________ cm
Neem je een eigen terras mee? (maximaal 500 x 300 cm)
☐ NEE
☐ JA
Afmeting: _________ cm x _________ cm
Neem je een eigen koelwagen/-aanhanger mee?
☐ NEE
☐ JA
Afmeting: _________ cm x _________ cm
Is er een allergenenlijst van je assortiment aanwezig?
☐ NEE
☐ JA
(Indien ja, graag bijvoegen bij inschrijving)
Ben je bekend met de HACCP-eisen?
☐ NEE
☐ JA

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend te sturen naar
foodandbeverage@glanamundo.nl.
Uw inschrijving wordt eerst beoordeeld door de organisatie. Is deze goedgekeurd zullen wij u een
factuur toesturen. Deze dient voor aanvang van het evenement, uiterlijk donderdag 23 juni 2022
betaald te zijn.
Geen betaling betekent geen deelname.

Inschrijfformulier Foodtrucks
Glanamundo Wereldfestival Zaterdag 23 juli 2022
Heb je ervaring op andere festivals? Zo ja, welke?

3.) Stuur ons tenmínste 2 goede foto van je foodtruck!

Maar nog leuker zou het zijn als je ons er meer stuurt, bijvoorbeeld van jou en je team, of een
mooie foto van je product. Deze foto's zijn niet alleen om ons een indruk te geven van je
presentatie, maar worden daarnaast ook gebruikt in onze marketingcampagne, dus zorg voor
goede foto's!

4.) Technische specificaties, benodigdheden & overige info
Bij uw standplaats is ĖÉN electra-aansluiting van 230v inbegrepen!

Welke hittebron(nen) gebruik je?

Heb je meer dan EEN stroomaansluiting van 230V nodig?
☐ NEE
☐ JA
Hoeveel aansluitingen? _________ stuks
Heb je krachtstroom nodig?
☐ NEE

☐ JA

Hoeveel aansluitingen? _________ stuks

Welk vermogen heb je in totaal nodig? (Graag aangeven in (Ampères))
_________ A (Ampère)

4.) Opmerkingen en/of bijzonderheden

5.) Akkoordverklaring*

Door deze akkoordverklaring te ondertekenen gaat u akkoord met alle vernoemde punten uit ons
reglement
Datum
Naam (voluit)

:
:

------------------------------------------

Handtekening:

------------------------------------------

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend te sturen naar
foodandbeverage@glanamundo.nl.
Uw inschrijving wordt eerst beoordeeld door de organisatie. Is deze goedgekeurd zullen wij u een
factuur toesturen. Deze dient voor aanvang van het evenement, uiterlijk donderdag 23 juni 2022
betaald te zijn.
Geen betaling betekent geen deelname.

