
 
 

 

Coffee cycles stories 2020 

Coffee Cycle Stories rollen we graag uit op events met een interessante doelgroep voor de circulaire economie.  

Afhankelijk van de opportuniteit voor ons verhaal en de draagkracht van de organisator maken we een voorstel van 

financiering op maat.  Het pakket omvat standaard de logistiek, een professionele barista en een of twee storytellers. 

 

CRITERIA 

De koffiebar uitrollen vraagt een financiële- en een tijdsinvestering.  Vandaar dat wij een aantal criteria hebben vooropgesteld 

voor events waarop we de bar uirollen, nl. 

- Thematisch en organisatorisch passen binnen de doelstellingen van Vlaanderen Circulair 

- Indoor evenement, met een minimaal redelijkerwijs ingeschat bezoekersaantal van 500 personen of indien minder: met 

een voor ons strategisch belangrijke doelgroep (leidinggevenden, politici, opiniemakers bv.) 

- Een minimale tijdsduur van 5u 

- Opstelling op erg zichtbare plaats, met continuë stroom van passanten 

- Een doelpubliek met nog weinig of geen kennis van circulaire economie 

PLANNING 

- Indien mogelijk, minimaal 2 maanden vooraf aanvragen 

- Wij stellen een barista en begeleider(s) aan 

- De organisatie zorgt voor minimaal 1 persoon voor het opruimen, afwassen en terugbrengen van de koffiekopjes naar 

de bar (afhankelijk van het aantal deelnemers) 

TRANSPORT van materiaal 

- Het leveren en ophalen van de bar wordt ingepland in overleg. 

- De bar is gestockeerd in het magazijn van de transporteur ‘Verhuysmans’ 

- Materiaal: Koffiebar, 10 fruitkistjes, bovenbouw elementen. Extra 12 kodiboxen +  koffiemolen  

AFMETINGEN 

- Koffiebar: 0.80m  breedte  x 1.60m lengte x 1.30m hoogte 

- Opgebouwd: 1.25m breedte  x 2.05m lengte x 2.40m hoogte 

BENODIGDHEDEN op locatie door organisator te voorzien 

- Laad- en losplaats voor onze vrachtwagen 

- De koffiebar staat op wielen (tussen verdiepingen is een lift nodig) 

- 1 verlengkabel en aansluiting op 220V, 4000 W 

- Toegang tot koud water voor koffiemachine (bidons kunnen vullen) 

- Frigo/koelen voor het stockeren van melk, in de buurt, niet noodzakelijk bij de bar 

- Backstage afwasmogelijkheid (keuken) met warm water: zeep, spons, handdoeken 

- Afwasser en opruimer, groot dienblad, pmd afvalzak 

- Veilige ruimte voor stockage van het materiaal 

OPBOUW  

- 2 begeleiders assembleren de bar (ongeveer 1u30 vooraf het startmoment) en demonteren achteraf 

- Een ruimte van 4 x 4 m dient te worden voorzien, bij voorkeur met hoge receptietafels 

KOST:  

- Transport: te betalen door organisator. Uitgevoerd door ‘Verhuysmans’ uit Mechelen (de bar is daar gestockeerd) 

http://www.verhuysmans.be/page.php?pagina_id=8&ln=NL (tarief van verhuiswagen met 1 verhuizer) 

- Afwasser: door de organisatie zelf te voorzien 

- Barista:  volgens gunning en contract met Vlaanderen Circulair; kosten volgens onderlinge afspraak 

- Begeleiders: volgens gunning en contract met Vlaanderen Circulair; kosten volgens onderlinge afspraak 

http://www.verhuysmans.be/page.php?pagina_id=8&ln=NL

