
 

 

 

 
 
 
 

Overijse, 22 april 2018 

 

Beste Zelfstandige Ondernemer in de Druivenstreek, 

 

Zoals u weet worden er naar jaarlijkse traditie in Overijse ‘druivenfeesten’ georganiseerd. 

 

Een vast onderdeel van deze feesten is de Druivenstoet, die bestaat uit (1) een publiciteitsstoet 

(die wordt georganiseerd door UNIZO Druivenstreek) en (2) een folkloristische stoet (die 

wordt georganiseerd door de Gemeente Overijse). 

 

In de publiciteitsstoet krijgen handelaars de gelegenheid om reclame te maken voor hun zaak 

door middel van één of meer versierde wagens en evt. aanhangwagens; daarbij wordt ook 

dikwijls muziek gespeeld en/of snoep, gadgets of publiciteitsmateriaal uitgedeeld aan het 

publiek. 

 

Ook dit jaar wordt de publiciteitsstoet verder opengetrokken naar de hele Druivenstreek, net 

zoals wij er naar uitzien om ook weer al onze ‘vaste klanten’ uit Overijse opnieuw te mogen 

begroeten aan de start.  

  

De publiciteitsstoet zal doorgaan op zondag 26 augustus 2018 (vertrekuur: 14u30 stipt).  

 

Het is alom bekend dat de stoet een must is voor de Druivenfeesten te Overijse en wij dragen 

dan ook de grootste zorg voor de organisatie van het publicitaire gedeelte ervan. Wij zijn dan 

ook zo vrij u nu reeds het inschrijvingsformulier en het huishoudelijk reglement toe te sturen 

(zie bijlage); indien u wenst deel te nemen, ontvangen wij graag uw ingevuld 

inschrijvingsformulier vóór 1 augustus 2018 daar wij aan het gemeentebestuur van Overijse 

een lijst van de deelnemers moeten bezorgen in de eerste week van augustus. 

 

Tenslotte maken wij u attent op de mogelijkheid tot sponsoring van een praalwagen in de 

folkloristische stoet (die wordt georganiseerd door de gemeente Overijse), door het logo van 

uw bedrijf op de achterkant van de praalwagen van een vereniging te laten plaatsen; nieuw 

voor dit jaar is daarnaast de mogelijkheid om als onderneming zelf met een praalwagen (in 

het thema “Overijse klinkt”) deel te nemen aan de folkloristische stoet, met mogelijkheid tot 

het uitdelen van flyers, waarbij de gemeente Overijse overigens een startvergoeding voorziet. 

Voor meer info: zie www.druivenfeesten.be. 

 

Hopend u in elk geval die dag te mogen ontmoeten groeten wij u,  

 

Namens het bestuur, 

 

Luc De Cupere        Ruben Peeters 
Bestuurslid        Voorzitter  

UNIZO Druivenstreek       UNIZO Druivenstreek 

http://www.druivenfeesten.be/


DEELNAMEFORMULIER RECLAMESTOET 2018 

 

Zondag 26 augustus 2018 

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

 

VOLLEDIG INVULLEN A.U.B. 

Firma…………………………………………………………………………………………… 

Verklaart zich akkoord met bijgevoegd huishoudelijk reglement. 

Naam (verantwoordelijke)……………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………. 

B.T.W…………………………………………………………………………………………… 

                  Wenst deel te nemen aan de publiciteitskaravaan met :  

 

                   Personenauto-bestelwagen-vrachtwagen-moto. 

1.  Aard van de producten/diensten:……………………………………………………………. 

2.  De inschrijving is pas geldig na ontvangst op rekening nummer BE37 7360 2057 0128 

     van UNIZO Druivenstreek. 

3. Na betaling zal de factuur u opgestuurd worden na de manifestatie. 

4. Max. 5 voertuigen per firma (diepladers niet toegelaten; maximum hoogte: 4 meter). 

 
Tarief   voor personenwagen                                  bestelwagen                              vrachtwagen 

                      
1ste wagen                     €20,50       €25,50                           €30,50   

2de wagen                      €23,00                                         €28,00                                        €33,00 

3de wagen                      €25,50                                         €30,50                                        €35,50 

4de wagen                      €28,00                         

5de wagen                      €30,50 

Aanhangwagen suppl.  €18,00                                          €23,00                                        €28,00    .  

Moto              €15,00   

 
Ik schrijf in:    Aantal personenwagens                    te betalen…………………………………….. 

                        Aantal aanhangwagens                     te betalen……………………………………. 

                        Aantal bestelwagens                         te betalen……………………………………. 

                        Aantal aanhangwagens                     te betalen……………………………………. 

                        Aantal vrachtwagens                        te betalen……………………………………. 

                        Aantal aanhangwagens                     te betalen……………………………………. 

  Aantal moto’s                    te betalen…………………………………….

                                                     Totaal €…………………………………. 

 

Ik aanvaard het huishoudelijk reglement op p. 2/2. 

 
Gelieve uw inschrijving voor 15 augustus (na 15 augustus is het om organisatorische redenen niet 

meer mogelijk om deel te nemen.) te sturen naar:                     

          

Luc De Cupere, Brusselsesteenweg 51, 3090 Overijse of de.cupere@telenet.be  

 

Inschrijven en voorafbetaling is verplicht, wil men kunnen deelnemen! 

mailto:de.cupere@telenet.be


RECLAMESTOET OVERIJSE 

 
Zondag 26 augustus 2018 

 
Huishoudelijk reglement 

 

1. Enkel handelaars, KMO’ers en/of bedrijfsleiders die een handelsactiviteit uitoefenen, 

een handelsregister/KBO-nummer en BTW-nummer hebben worden toegelaten. Deze 

zijn niet beperkt tot Overijse. 

 

2. Het aantal voertuigen per deelnemer wordt beperkt, uit veiligheid en om iedere 

inschrijver de kans te geven mee te rijden. (Diepladers zijn niet toegelaten; de 

maximumhoogte is 4 meter). 

- Max. 5 voertuigen per firma; 

- Aanhangwagens en moto’s worden apart aangerekend, geen beperking. 

 

     3.   De publiciteitskaravaan vertrekt stipt op tijd om 14.30 aan de kruising 

Brusselsesteenweg - Sint Annastraat-Kloosterstraat 

             

     4.   Aandacht voor de veiligheid, o.a. voor onze kinderen !!!!! Wanneer u publiciteit of 

snoepgoed te grabbel gooit, werp dit dan ver genoeg van uw wagen! 

 

Publiciteitsmateriaal of snoepgoed uitgooien van achter het voertuig is volledig 

verboden. 

 

5.  Het is ten strengste verboden aan de deelnemers en helpers om alcohol te 

gebruiken tijdens de stoet. Controles zijn mogelijk !! 

 

6.   Aansluiten is noodzakelijk, om de folkloristische stoet tijdig te kunnen laten 

vertrekken. De organisatie van de druivenfeesten heeft het recht, dadelijk op te treden, 

wanneer hoger vermelde richtlijnen niet worden gerespecteerd. 

 

7.   Zonder voorafgaandelijke inschrijving en betaling wordt de deelname geweigerd. 

 

8.   Het Gemeentebestuur wordt op de hoogte gebracht van de deelnemers. 

        

9.   Zonder inschrijvingsnummer wordt U niet op het parcours toegelaten. Dit nummer 

wordt U ter plaatse opgeplakt door UNIZO. Dus wees op tijd. 

        

10.  De gemeente Overijse en/of UNIZO en/of haar vrijwilligers (m.i.v. de bestuursleden 

en/of helpers van UNIZO Druivenstreek) kunnen in geen geval verantwoordelijk 

gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen naar aanleiding van de stoet, of de 

organisatie ervan.  

             

SUCCES EN DANK VOOR UW MEDEWERKING  

  

     Namens het bestuur van UNIZO Druivenstreek. 

 

Luc  De Cupere, Bestuurslid en coördinator.  Gsm: 0474/540500 

 
 


