Wie zijn jullie eigenlijk?
Wij zijn Kultlab! We zijn een groep jonge honden die mooie evenementen probeert te
organiseren voor mooie mensen. We houden kantoor in Amersfoort maar organiseren in de
zomer door het hele land naast Lepeltje Lepeltje verschillende andere evenementen zoals
Wildeburg, Into the Woods, Gluren bij de Buren en Kannen & Kruiken.

Wat is Lepeltje Lepeltje?
Lepeltje lepeltje is ten eerste een foodfestival. Maar daarnaast hebben we een podium met
serieus toffe bands en DJ’s, doen we er alles aan om het ouders met kinderen zo veel
mogelijk naar de zin te maken en is er in bijna alle steden een markt waar bezoekers spullen
kunnen kopen waar je blij van wordt. We proberen ons in alles wat we doen te onderscheiden
van vele andere foodfestivals door altijd te blijven bedenken hoe we iets leuker kunnen
maken voor alle betrokken partijen.

Hoe maak ik de meeste kans om op Lepeltje Lepeltje te staan?
Hier een aantal dingen waar wij naar kijken:
-

-

Of je een origineel of uniek product aanbiedt.
Of je een kar/stand hebt met een toffe uitstraling.
Hoe minder plastic of banners hoe beter. We houden van hout en handgemaakte
dingen.
Of er ten alle tijden iemand aanwezig is in de kar die iets kan vertellen over haar/zijn
product (idealiter de eigenaar van de foodtruck)
Lokale partijen springen bij ons altijd meer in het oog vanwege de lokale binding.
Of je iets van entertainmentwaarde hebt. Dit kan een kookworkshop zijn met de
bezoekers maar ook een stoomcursus fierljeppen als dat toevallig je passie is en past
bij de sfeer van je stand.
Of je met je product meehelpt aan het behoud van onze planeet en zijn milieu.
Of jullie doen aan ‘showkoken’. Hebben de mensen iets om naar te kijken als je hun
eten klaarmaakt?

Wat kost het om op Lepeltje Lepeltje te staan?
Bij Lepeltje Lepeltje rekenen wij geen stageld. Wij werken met een afdrachtpercentage
afhankelijk van je product (krijg je te horen indien er later contact is). Daarnaast rekenen we
een kleine vergoeding voor water en elektriciteit. Als laatste rekenen sommige steden ons een
belasting door als er spullen verkocht worden op hun openbare grond. Deze belasting heet
precario en verschilt per stad. Wij nemen uiteraard het grootste gedeelte voor eigen rekening
maar rekenen ongeveer dertig procent door aan de cateraars. Hier een lijst met waar dat
kostentechnisch op neer komt per festival:

Lepeltje Lepeltje Dordrecht

€40 per cateraar

Lepeltje Lepeltje Utrecht

€30 per cateraar

Lepeltje Lepeltje Eindhoven

€30 per cateraar

In de andere steden rekent men geen precariobelasting.
Vorig jaar kregen we halverwege het seizoen te maken met veranderingen in de hoogte van
deze belasting en hebben we aanpassingen hier in moeten doorvoeren. Hopelijk gebeurt dit
niet maar het kan dus zijn dat we deze bedragen nog moeten wijzigen.

Wat kost een wateraansluiting en elektriciteit?
Elke keuken kan worden voorzien van elektriciteit en water. Kosten voor elektriciteit worden
tegen kostprijs doorberekend. Daarnaast is er een centraal waterpunt waar je kosteloos
gebruik van kunt maken om water te tappen of om je spullen af te wassen. Je kunt ook je
eigen waterpunt laten aanleggen voor €150,-.
Prijzen voor elektriciteit zijn:
1x 220 (€10) (1 x 3000W)
2x 220 (€200) (2 x 3000W)
Krachtstroom 16 A (€300) (9000W verdeeld over drie fasen)
Krachtstroom 32 A (€400) (11000W verdeeld over drie fasen)

Is er plek voor lokale cateraars?
Jazeker! We zijn altijd op zoek naar enthousiaste partijen uit de regio om ons food
programma aan te vullen. Daarbij proberen we elke editie de binding met de stad te
versterken. Als je niet over een eigen tent of overkapping beschikt kun je via ons tegen
kostprijs (€500,- per editie) een zogenaamde ‘schakeltent’ huren van de firma brandwacht die
we qua uiterlijk bij Lepeltje Lepeltje vinden passen.
Afmetingen en hoe de schakeltent er uit ziet vind je hier:
http://firmabrandwacht.nl/schakeltenten/schakeltenten-fotoinfo.html

Betalen bezoekers met contant geld of munten?
Lepeltje Lepeltje heeft een muntensysteem. Bezoekers kopen munten voor € 2,75 per stuk.
Deze munten zijn ook in tweeën te breken, je kan dus ook iets verkopen voor € 1,375.

Mag ik volgend jaar ook meedoen als ik dit jaar ook mee doe?
Wij zien de food programmering als muziek programmering. Daarom proberen we elk jaar in
elke stad een verrassend programma aan te bieden en dus te rouleren qua ‘line-up’.

Wanneer krijg ik duidelijkheid over mijn aanmelding?
We proberen iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Uiterlijk een maand vóór het
evenement zul je per mail door ons op de hoogte gesteld zijn of je voor die editie bent
geselecteerd of niet. Je selectie is uiteindelijk pas 100% definitief als je de overeenkomst hebt
ondertekend.

Hoeveel keukens selecteren jullie?
Dat verschilt per stad maar meestal tussen de 20-25 keukens. Hierbij proberen we het
assortiment zo divers mogelijk neer te zetten. Er zal dus nooit iemand, ook op Lepeltje
Lepeltje staan met precies hetzelfde product als jij.

Wat is jullie duurzaamheidsbeleid?
Wij zijn altijd bezig met het doorontwikkelen van ons duurzaamheidsbeleid. Wij verwachten
wel dat je in ieder geval één vegetarisch gerecht op je menu plaatst. Voor plastic materialen
zijn wij allergisch en deze zijn dan ook verboden. Graag hebben we dat je alleen werkt met
duurzame disposables. Idealiter biologisch afbreekbaar.

Wat kost de toegang?
We proberen Lepeltje Lepeltje zo laagdrempelig mogelijk neer te zetten daarom plaatsen we
geen hekken om het terrein en is het festival gratis te bezoeken. Wel betaalt men eenmalig
voor een ‘entreebeker’. Dit zorgt er tevens voor dat het terrein schoon blijft!

Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
Gemiddeld verwachten we 20.000 bezoekers per editie maar dit is natuurlijk sterk afhankelijk
van de weersomstandigheden.

Mag ik mijn eigen terras meenemen?
Ja, graag zelfs! We willen van Lepeltje Lepeltje een groot terras maken dus mag je zeker je
eigen tafels en stoelen meenemen. Laat bij je inschrijving weten of je zelf een terras hebt en
uit hoeveel zitplekken deze bestaat.

Wat zijn de data en openingstijden?
Evenement

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Maandag

Lepeltje Lepeltje Dordrecht
10 t/m 13 mei
12:00 - 23:00

12:00 - 00:00

12:00 - 00:00

12:00 - 22:00

X

Lepeltje Lepeltje
Amersfoort 18 t/m 21 mei

X

12:00 - 00:00

12:00 - 01:00

12:00 - 01:00

12:00 - 22:00

Lepeltje Lepeltje
Apeldoorn 8 t/m 10 juni

X

14:00 - 00:00

12:00 - 01:00

12:00 - 22:00

X

Lepeltje Lepeltje Utrecht
29 juni t/m 1 juli

X

14:00 - 00:00

12:00 - 00:00

12:00 - 22:00

X

Lepeltje Lepeltje Zwolle 5
t/m 8 juli

16:00 - 23:30

14:00 - 00:30

12:00 - 00:30

12:00 - 22:00

X

Lepeltje Lepeltje
Eindhoven 31 augustus t/m
2 september

15:00 - 23:00

15:00 - 01:00

13:00 - 01:00

13:00 - 22:00

X

