
 

28ste Festival International Nature Namur - Deelnemingsvoorwaarden 2022 
Kandidaatstelling Stands 

1 

 

 

28ste Festival International Nature Namur 

Van 14 tot 23 oktober 2022 

Kandidaatstelling Stands 

Voorstelling 

De 28e editie van het « Festival International Nature Namur » zal van 14 tot 23 oktober 2022 doorgaan 

op de prestigieuze Citadel van Namen en op een tweede voortreffelijke locatie in het centrum van 

Namen. De ideale gelegenheid voor beelden- en natuurliefhebbers om hun passie met anderen te 

delen. 

Onze doeleinden 

• Een groot publiek bewustmaken van de kennis en het respect voor de wilde natuur ; 

• De ontmoeting vergemakkelijken tussen het publiek en professionals ; 

• Verschillende toekomstgerichte acties voorstellen. 

Hoe zich kandidaat stellen? 

Dit document is een sollicitatieformulier om een stand tijdens het 28e « Festival International Nature 

Namur » te houden. Het is geen inschrijving. 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2022. 

Gelieve het online formulier op www.festivalnaturenamur.be in te vullen om te solliciteren. 

Je hebt tot 15 mei 2022 om middernacht. 

Gelieve volgende gegevens in het formulier te vermelden : 

• Uw eigen gegevens en de gegevens van de vereniging of firma waarvan u de 

vertegenwoordiger bent ; 

• Een voorstelling van de reden van bestaan van de vereniging of firma, uw laatste activiteiten 

en uw doelgroep ; 

• De activiteiten die u graag zou willen voorstellen op uw stand (animaties, workshops, filmpjes, 

foto’s, enz.) maar eveneens een thema dat u zou willen aanhalen voor het publiek gedurende 

min of meer één uur in één van onze conferentieruimten. 

http://www.festivalnaturenamur.be/
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De stands die door het selectiecomité van het Festival geselecteerd worden, zullen hierover via mail 

geïnformeerd worden in juni 2022. 

Deelnemingsvoorwaarden 

Indien u deelneemt, wordt uw aanwezigheid op prijs gesteld gedurende de hele duur die u via het 

formulier hebt geselecteerd, d.w.z. 4 of 10 dagen. 

Wij vragen u enkele deelnemingskosten* : 

• Voor verenigingen : 150€ voor 4 dagen en 400€ voor 10 dagen. 

• Voor firma’s : 600€ voor 4 dagen en 1500€ voor 10 dagen. 

*Alle tarieven zijn excl BTW.  

Materiaal op de stand 

• Een stand van minimum 3x3m (afmetingen zijn te bespreken naargelang de beschikbare 

ruimte) ; 

• Een tafel (1,20m of 1,50m lang) en twee stoelen (of meer op aanvraag) ; 

• Tafellakens en afdeklakens voor de hekken ; 

• Verlichting en toegang tot een elektriciteitsbron;  

• Kettingen of ander systeem om op te hangen;  

• Wifi verbinding.  

Praktische inlichtingen 

Alle praktische informatie rond de datums om de stand op te bouwen en op te ruimen, de toegang tot 

de tentoonstellingsruimten en openingsuren van de tentoonstellingen zal aan de geselecteerde 

kandidaten worden toegezonden. 

Persoonlijke gegevens 

De inlichtingen die door de deelnemers doorgegeven worden, kunnen in het kader van de 

fotowedstrijden van het Festival gebruikt worden. In overeenkomst met de Europese wetten en 

richtlijnen en met het Europese reglement dat op 25 mei 2018 van kracht ging, betreffende 

informatica, bestanden en vrijheden, bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter en het 

vrije verkeer van gegevens, herinneren wij u eraan dat de deelnemers over het recht tot verzet, 

toegang en rechtzetting van hun gegevens beschikken. 

Ten gevolge hiervan beschikt elke deelnemer van het Festival over een recht tot toegang, 

vraagstelling, verzet, rechtzetting, verbetering of verwijdering van de gegevens die hen betreffen op 

verzoek via volgend adres: info@festivalnaturenamur.be. 

De betroffen gegevens mogen niet onderworpen worden aan commercialisatie.  

mailto:info@festivalnaturenamur.be
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Toepassing van het reglement  

De inschrijving en de deelneming aan het “Festival International Nature Namur” brengt het 

aanvaarden van het reglement met zich mee. 

In geval van geschil in verband met huidig reglement, zal enkel de Franse tekst gelden.  

Dit reglement is ook beschikbaar op de website van het Festival International Nature Namur : 

www.festivalnaturenamur.be. 

Aansprakelijkheid 

Aangezien de deelname aan de wedstrijd via internet gebeurt, veronderstelt dit een aanvaarding van 

de beperkingen van het internet, namelijk betreffende technische prestaties, de variabele flow of de 

duur van het downloaden. Het Festival kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. 

Voor extra inlichtingen : 

 

 

 

 

 

Contact : +32 (0)81 43 24 19 | info@festivalnaturenamur.be 

Website : www.festivalnaturenamur.be 

Deelnemingsvoorwaarden beschikbaar in het Frans • Engels • Nederlands 

Festival International Nature Namur 

Rue Léon François, 6-8 

5170 Bois-de-Villers 

België 

http://www.festivalnaturenamur.be/
mailto:info@festivalnaturenamur.be
http://www.festivalnaturenamur.be/

