
   
 
 
Vraag naar algemene informatie/voorwaarden steunactiviteiten 
 
Wij weten dat het geen gemakkelijke tijden zijn voor verenigingen. We ondersteunen je dan ook graag 
om steunactiviteiten te organiseren conform de coronamaatregelen.  
 
Conform het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken, de sectorprotocollen, en de richtlijnen van de gouverneur ter zake, zijn er 
randvoorwaarden waarbinnen we de vraag beoordelen. 
 
Hieronder sommen we de algemene voorwaarden op voor een steunactiviteit waarbij occasioneel 
voedsel of goederen worden verkocht en die geleverd worden aan huis of afgehaald worden in een 
afhaalpunt.  
 
Je mag enkel bereide maaltijden of voedsel verkopen, als het ganse proces begeleid en uitgevoerd 

wordt door een professionele traiteur of cateraar of door een restaurant. Goederen mag je enkel 

verkopen als je zelf aankoopt en laat verpakken door een winkel. 

Leveringen aan huis genieten de voorkeur. Dit kan door de leden van de vereniging mits de regels 

rond afstand, dragen van een mondmasker en hygiëne worden gevolgd.  

Als je een afhaalpunt wenst te organiseren, zijn volgende principes van toepassing: 

- Dit wordt bij voorkeur bij de cateraar of de winkel georganiseerd. 

- Als dit niet mogelijk is kan het afhaalpunt aan het lokaal of de zaal van de vereniging of de 

school of gehuurd door de vereniging georganiseerd worden, onder volgende voorwaarden: 

o Afhalen kan alleen buiten, in openlucht. 

o Wie zijn bestelling komt afhalen draagt verplicht een mondmasker. 

o Wachtrijen vermijd je door op afspraak te werken met tijdslots. Er wachten niet meer 

dan 4 mensen tegelijk. Let erop dat de leden van je vereniging niet samenscholen, 

ook niet voor of na het afhalen. 

o Contact tussen mensen moeten zoveel mogelijk vermeden worden en de 

veiligheidsafstand van 1,5 m wordt altijd gerespecteerd. 

o Je stelt alcoholgel ter beschikking. 

o Geen verbruik ter plaatse van de verkochte goederen/maaltijden 

o Max. 4 personen zijn aanwezig in het afhaalpunt, inclusief lokaal of de zaal. Ze 

dragen allemaal een mondmasker. Deze personen mogen enkel eigen, zelf 

meegebrachte drank/versnaperingen consumeren. 

o Als je een stockagelokaal gebruikt, verlucht je dat goed. 

o Het gebruikte materiaal regelmatig gedesinfecteerd 

o De aangeduide verantwoordelijke of als hij of zij niet aanwezig is, de personen ter 

plaatse, kunnen deze toelating voorleggen. 

- Toelating van de lokale overheid is verplicht. 

Aanvragen kunnen per mail gestuurd worden naar corona@leuven.be.  Minstens volgende elementen 

vermeld je in de aanvraag: 

- Naam en datum van de activiteit 
- Omschrijving van de verkochte goederen en/of etenswaren 
- Contactgegevens (naam/adres/GSM nummer/e-mail) van de verantwoordelijke van de actie 
- Adres van het afhaalpunt indien van toepassing en openingsuren 
- Attest van professionele cateraar of restauranthouder indien het om bereid voedsel gaat 

 

We beantwoorden je aanvraag zo snel mogelijk. Voor activiteiten na 13 december 2020 kan enkel een 
toelating onder voorbehoud worden afgeleverd, gezien dit de einddatum van de op dit moment 
geldende coronamaatregelen is. 
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