Reglement partners Hamme culinair 2021
OMSCHRIJVING
1. Hamme culinair is een culinair evenement ter promotie van de Hamse gastronomie, Hamse
handelaars in voeding en dranken en streekeigen producten.
2. Omdat het evenement in 2021 niet zal georganiseerd worden omwille van de corona-crisis,
wordt er een alternatieve actie georganiseerd. Het aanbod van deelnemende partners wordt
verzameld in een brochure waarbij elke ‘bezoeker’ een maand lang vrij de deelnemende
partners kan bezoeken om van het aanbod gebruik te maken.
3. De organisatie is in handen van Ondernemend Hamme VZW en Toerisme Hamme VZW.
4. De actie vindt plaats van 1 tot en met 31 mei 2021.
PARTNERS/INSCHRIJVINGEN
1. Hamme culinair staat open voor:
a. Hamse handelaars in voeding of dranken of producenten van voeding of dranken die
een zaak uitbaten waar bezoekers terecht kunnen;
b. Hamse handelaars in voeding of dranken of producenten van voeding of dranken die
geen zaak uitbaten maar hun aanbod kunnen aanbieden vanuit een automaat,
foodtruck, marktwagen of kraam dat voor de bezoekers bereikbaar is. (De
reglementering en aanvragen omtrent de hiervoor vermelde zaken worden niet in
dit reglement geregeld. Deelname aan Hamme culinair geeft dus niet automatisch
toestemming om deze manier van verkoop te organiseren.)
c. Hamse horeca-uitbaters die niet uitsluitend dranken verkopen;
d. Verenigingen die hun aanbod kunnen aanbieden vanuit een foodtruck, marktwagen/
of kraam dat voor de bezoekers bereikbaar is. (De reglementering en aanvragen
omtrent de hiervoor vermelde zaken worden niet in dit reglement geregeld.
Deelname aan Hamme culinair geeft dus niet automatisch toestemming om deze
manier van verkoop te organiseren.)
e. Toeristische logies die ter gelegenheid van deze actie een aanbod willen uitwerken.
2. Elke ondernemer krijgt de kans om zich in te schrijven, er is geen maximaal aantal
deelnemende partners.
3. De deelname als partner is gratis.
4. Inschrijvingen als partner moeten binnen komen tegen ten laatste 7 maart. Inschrijvingen die
te laat binnenkomen, worden mogelijks niet weerhouden.
AANBOD
1. Aan de deelnemende partners wordt gevraagd om een aanbod te creëren voor bezoekers
(deelnemers Hamme culinair) dat beschikbaar is van 1 tot en met 31 mei. Dit aanbod moet
(indien dit niet mogelijk is) niet elke dag aangeboden worden.
2. Dit aanbod mag:
a. Een product, gerecht of menu zijn dat ter plaatse te consumeren is.
b. Een product, gerecht of menu zijn dat je kan meenemen om thuis of elders te
consumeren.
c. Een product, gerecht of menu zijn dat je kan meenemen om zelf te bereiden. Hierbij
is het de bedoeling dat het product, gerecht of menu enkel nog moet afgewerkt
(opwarmen, bakken, …) worden.
3. Het aanbod mag vrijblijvend of op bestelling aangeboden worden.
4. Een aanbod op bestelling moet minimaal 2 dagen per week verkrijgbaar zijn.
5. Het aanbod moet apart aangeboden worden, het mag dus geen extraatje zijn bij een
bestelling of aankoop van iets.
6. Het aanbod mag niet bestaan uit een korting op een product, gerecht of menu uit het vaste
aanbod.

7.

8.
9.

Er wordt gevraagd om originele ideeën uit te werken. Dit kunnen (ter inspiratie)
onderstaande zaken zijn:
a. Unieke ontbijtmanden, lekkernijenmanden, picknickpakketten, lunchpakketten;
b. (Nieuwe) (streek)producten
c. Een gerecht of menu met streekproducten of streekgebonden producten
d. ….
Het aanbod moet zoveel mogelijk verkrijgbaar zijn tijdens de reguliere openingsuren van de
zaak. Indien dit niet mogelijk is, moet dit duidelijk meegegeven worden. Bij een aanbod op
bestelling moeten de uren voor de mogelijke afhaling ook duidelijk meegegeven worden.
Toerisme Hamme vzw en Ondernemend Hamme vzw zijn op geen enkele manier
verantwoordelijk voor de aangeboden producten, menu’s en gerechten.

