
        

 

BIJLAGE: REGLEMENT ‘SMart ontsteekt Gentster’ 

 

SMart lanceert een oproep ‘SMart ontsteekt Gentster’. 

 

Artikel 1: Deelnemers 

Deze oproep staat open voor Belgische ambachtslui en ontwerpers (in de ruimste zin van het woord, 

zoals fotografen, illustratoren, designer, …).   

 

De oproep is enkel bestemd voor mensen die werken onder het statuut van loontrekkende en die 

aangesloten zijn bij SMart.  

 

Ter info: SMart staat in voor de naleving van de sociale en fiscale verplichtingen ingevolge de 

tewerkstelling van freelancers als loontrekkende en voor het afsluiten van verzekeringen voor 

arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens werkdagen. 

 

Artikel 2: Oproep 

De oproep geeft ambachtslui en ontwerpers de kans om hun werk gedurende 1 maand – april, mei of 

juni 2017 – tentoon te stellen en te verkopen in de Paarl boetiek. De ruimte wordt gedeeld met Pearl-

Lisa De Buck alsook de vitrine. Voor Gentster wordt het rechtse venster voorbehouden en de 

rechterzijde van de boetiek. 

 

De geselecteerde ambachtsman/vrouw of ontwerper staat zelf in voor de communicatie over Gentster. 

Eigen netwerk of nieuwe kanalen benutten worden ten zeerste aangeraden om zo veel mogelijk mensen 

te bereiken en de bekendheid van Gentster te vergroten.  

 

SMart zal ook over Gentster communiceren via haar kanalen: website, nieuwsbrief, facebook. SMart kan 

gerust ook  flyers op het kantoor leggen op vraag van de geselecteerde Gentster. Ook Pearl zal Gentster 

in haar communicatie opnemen, maar de inzet van de Gentster is hier van groot belang. 

 

Specificaties  

� Boetiek en atelier: ongeveer 50m², waarvan de helft kan gebruikt worden door de Gentster.  

� Openingsuren: woensdag tot vrijdag van 11u00 tot 17u00 en elke 1ste, 2e en 3e zaterdag van de 

maand. 

� Locatie: Nieuwland 1 te 9000 Gent. 

� Aanwezigheid: het is vereist om minstens 1 dag per week aanwezig te zijn in de boetiek, en liefst 

meer. 

� Opties: het is mogelijk om indien gewenst en in overleg met Paarl op sluitingsdagen ook te 

openen om een event te organiseren. 

� Gebruik ruimte en ophanging: je gebruikt de ruimte in overleg en beheert het naar eer en 

geweten. Je mag niet boren in de muren, er zijn wel oogjes voorzien aan de plafond in de boetiek 

en in de vitrine om werk op te hangen. Je kan op voorhand tijdens de openingsuren gerust 

binnen wandelen en alvast een kijkje nemen. 

 

 



        

 

Artikel 3: Budget 

De maandelijkse huurprijs voor Gentster is 350€. SMart betaalt hiervan de helft, de andere helft wordt 

betaald door de Gentster.  

De Gentster dient ook een openingsdrink/event te plannen en te bekostigen met eigen budget. 

 

Artikel 4: Deelname 

Het dossier moet ten laatste op 12 maart 2017 worden ingediend via email (gent@smartbe.be), of op 

ons kantoor.   

Het dossier moet de volgende elementen bevatten:  

� Contactgegevens 

� Voorstelling werk en een eventuele selectie voor Gentster 

Onvolledige of laattijdige dossiers zullen niet geselecteerd worden.  

 

Artikel 5: Planning 

De Gentster dient beschikbaar te zijn in een van volgende maanden: april, mei of juni 2017 voor het 

project. 

 

Overzicht planning:  

� 12 maart 2017: deadline indienen dossier 

� 13 maart 2017: bekendmaking geselecteerde Gentsters 

� 16 maart 2017 - tussen 10u en 12u : gesprek met de geselecteerde Gentsters 

 

Artikel 6: Jury en selectie 

De jury bestaat uit Pearl-Lisa De Buck en personeelsleden van SMart. 

De beslissing van de jury is definitief en het rapport van de jury zal niet openbaar bekendgemaakt 

worden.  

 

Artikel 7: Ondersteuning bij uitvoering 

De geselecteerde Gentster is verantwoordelijk voor de realisatie. 

 

Artikel 8: Rechten en eigendom 

De Gentster geeft SMart de toelating om foto’s, op om het even welke wijze te exploiteren ter promotie 

van het project en in het kader van hun activiteiten, onder meer 

- Te verspreiden via het internet 

- Te verspreiden via de pers (kranten, tijdschriften, televisie, enz.) 

 

SMart verbindt zich ertoe de naam te vermelden bij elke exploitatie van de afbeeldingen. 

 

SMart mag naar goeddunken communiceren over ‘Paarl ontsteekt Gentster’ zonder overleg met de 

Gentster. 

 

Artikel 9: Aanvaarding 

Deelname aan de oproep houdt de volledige aanvaarding in van de voorwaarden en condities vermeld in 

dit reglement.  

 

 



        

Artikel 10: Retour 

De dossiers zullen niet worden teruggestuurd, maar de niet-geselecteerde dossiers kunnen tussen 13 en 

31 maart 2017 afgehaald worden in het kantoor van SMart, Sint-Salvatorstraat 18 bus 102 te 9000 Gent. 

 

Artikel 11: Verbreking 

Indien een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij deze overeenkomst bij 

aangetekend schrijven onmiddellijk en van rechtswege ontbinden en/of de betaling van een 

schadevergoeding eisen, indien de in gebreke blijvende partij binnen de 10 dagen geen positief gevolg 

heeft gegeven aan een aangetekende ingebrekestelling door de andere partij. 

 

Artikel 12: Vragen 

Voor alle vragen omtrent de oproep gelieve contact op te nemen met het Gentse SMart-kantoor.  Dit kan 

via email (gent@smartbe.be), telefoon (09/2335190) of door langs te komen op het kantoor (Sint-

Salvatorstraat 18 bus 102 te 9000 Gent).   

 

SMart is geopend van dinsdag tem vrijdag, van 9u tem 12u30 en van 13u30 tot 17u. Maandag wel 

bereikbaar per telefoon en mail. 


