
Tilburgs Bierfestival 2017 
 

 

 

Aankomst & Laden/lossen: 10:30 – 12:00 uur (1,5 uur 

om uw stand in te richten en aan te kleden)  

Aanvang festival: 13:00 uur 

Einde festival: 18:30 uur 

Sluiting muntverkoop: 18:00 uur 

Laatste rondje: 18:15 uur 

Kraam leegruimen: 18:30 – 19:30 uur 

 

 

- Prijs munten: € 2,30 euro (per munt 

krijgt u € 1,15 retour) 

 

 

- Transacties enkel toegestaan met de 

door de organisatie verstrekte munten. 

- Uitschenken enkel in de door de 

organisatie verstrekte statiegeld-

proefglazen.  

- Alcoholische producten met een alcoholpercentage 

boven 15% zijn verboden.  

- Het verkopen van drank in verpakking of flesjes is niet 

toegestaan.  

- De gemeente Tilburg heeft een zeer streng 

alcoholbeleid, waarbij zowel organisatie als deelnemer 

verantwoordelijk gehouden wordt voor eventuele 

overtredingen. 

- Het is niet toegestaan om promotie te maken voor 

andere winkels dan T DRINKS.

Indien blijkt dat u zich niet aan één of meer van 

bovengenoemde regels houdt, wordt uw stand gesloten 

en wordt u verzocht het evenement te verlaten. Ook 

staat er een geldelijke boete tegenover. 

 

 

- Laden en lossen enkel tussen 10:30 

uur en 12:00 uur. Wees op tijd, om 

opstopping te voorkomen.  

- U kunt gratis parkeren bij de Aldi, Spoordijk 72-74, 

Tilburg. 

- Dichtbij parkeren kan op eigen kosten in 

parkeergarages Heuvelpoort, Tivoli of Emmapassage.  

 

- Facebook: www.facebook.com/tilburgsbierfestival 

- Twitter: www.twitter.com/Bierfestival  

- Website: www.tilburgsbierfestival.nl 

 

 

 

- U betaalt geen huur voor de kraam. 

Afmelden kan tot uiterlijk 10 juni. Bij 

een no-show brengen wij de 

huurkosten in rekening.  

- De kraam is 4 meter lang. Wilt u een 

kleinere kraam, laat dit dan vóór 15 

mei aan ons weten. Ook als u geen kraam wenst kunt u 

dit tot 15 mei doorgeven. 

- De organisatie wijst u de locatie van de kraam toe.  

- Grote voertuigen zoals bussen/vrachtwagens zijn niet 

toegestaan op het festivalterrein.  

- U bent verantwoordelijk voor het opruimen van 

rommel rondom uw eigen stand. 

 

  

- U dient zelf zorg te dragen voor een 

tap als u daarvan gebruik wilt maken.  

- Het huren van een koelkast is 

mogelijk. Laat dit vóór 15 mei aan ons 

weten. 

- Geef door of u elektriciteit nodig heeft. Laat dit  

vóór 15 mei aan ons weten. 

- Zorg zelf voor genoeg verlengsnoeren/kabels. 

- Er is een toilet aanwezig in Hotel Mercure en Café Karel. 

- Er is weer een bord met plattegrond aanwezig op het 

plein waarop u flyers kunt hangen. 

- Er zijn stands aanwezig met warme snacks en frisdrank. 

 

 

- Wij nemen 1 soort bier op in 

het assortiment van T DRINKS. 

Laat voor 15 mei weten welk 

bier u meeneemt en wat de 

inkoopprijs is. Als u geen reactie geeft, zullen wij geen 

bier aannemen.  

- U kunt het bier op 25 juni bezorgen bij T DRINKS.   

- T DRINKS is gevestigd aan de Heuvelpoort 315, Tilburg 

(aan de Heuvelring).  

 

 

Zorg ervoor dat uw kraam er aantrekkelijk uitziet. Hoe 

opvallender de kraam, hoe meer bezoekers u zult 

trekken! 

 

 

http://www.facebook.com/tilburgsbierfestival
http://www.twitter.com/Bierfestival
http://www.tilburgsbierfestival.nl/

