
 
 
Het Inspiratieplein 
 
De beursvloer van het Donut Festival heeft veel meer de insteek van een inspiratieplein dan een 
commercieel doel. Althans, wanneer je het bieden van waarde als commercieel begrijpt, dat wordt het 
super-commercieel. Geld hoeft hier lang niet altijd een rol bij te spelen.  
 
Wil je anderen graag inspireren? Met je ideeën, oplossingen, visie, anders doen? Laat je zien! 
 
Op het inspiratieplein zijn er verschillende mogelijkheden om je en je pad naar een fijne wereld, gezond 
voor mens, maatschappij en planeet te presenteren: 
 

- Je brengt je eigen beursstand mee 
- Je maakt gebruik van een marktkraam via de organisatie 
- Je neemt genoegen met een statafel via de organisatie 

 
Via het formulier op de website kun je je aanmelden voor het Inspiratieplein. We vragen je, wat je 
bezoekers wilt bieden, wat je van ons nodig hebt en wat details om afspraken concreet te kunnen maken.  
 
Prijsstelling Inspiratieplein 

- Deel je vooral informatie op het inspiratieplein, dan ben je gewoon van harte welkom nadat je je 
hebt aangemeld en we je aanmelding hebben geaccepteerd. 

- Breng je producten mee om te verkopen, dan brengen we de kosten die we moeten maken en 
een kleine fee voor de plek bij je in rekening.  

o Marktkraam:    €50 
o Statafel:    €25 
o Stroomaansluiting   €20 
o Per m2 voor eigen beursstand €20 

 
Fair Use – Algemene voorwaarden Inspiratieplein 
 

- De beursstand is 8 juni voor 9 uur opgebouwd en wordt na 21 uur afgebouwd, tussentijds is het 
inspiratieplein niet met vervoersmiddelen bereikbaar 

- We geven elkaar de ruimte; we houden ons aan de toegewezen plek 
- We laten geen materiaal c.q. afval achter 
- De beursstand worden met aandacht voor duurzaamheid en respect voor mens en maatschappij 

ingevuld; we houden van minimalisme 
- Boodschappen bevatten geen greenwashing of andere irrelevante vormen van informatie 
- “We zijn er nog niet, maar dat zijn onze stappen” hoort bij het proces 
- We gaan met elkaar in gesprek. Luisteren. Vragen door.  

 


