MOBIFEST
INFORMATIE EN
ALGEMENE VOORWAARDEN
(VERSIE MAART 2020)

1. Mobifest in een notendop
Mobifest is een sensibiliserende actie waarbij deelnemers het belang van de gordel, remreflexen, het gevaar van de dode hoek, overdreven snelheid en afleiding in het verkeer aan den lijve ondervinden. Mobifest komt naar je toe met één of een combinatie van twee of maximaal drie verschillende sensibiliserende
acties: een tuimelwagen, VR-brillen, een VR-mobiel of een Beloofd!-flitspaal. Een groep ervaren VSVvrijwilligers stelt de materialen op en begeleidt de deelnemers bij elk onderdeel met een korte uitleg over
het verkeersthema dat aanbod komt. Daarbij sensibiliseren we de deelnemers over de belangrijkste ‘killers’ in het verkeer.

2. Doelgroep
Mobifest richt zich op het secundair onderwijs, werknemers van bedrijven en bezoekers van een evenement. De VR-mobiel is geschikt voor leerlingen van vanaf de derde graad van het secundair onderwijs.

3. Doelstelling en inhoud
De belangrijkste doelstelling van Mobifest is om de deelnemers te informeren en te sensibiliseren over de
vijf grote verkeerskillers:
• Rijden zonder gordel
• Afleiding
• Dode hoek
• Rijden onder invloed
• Overdreven snelheid
Deze vijf thema’s worden met de volgende sensibiliserende materialen behandeld:
• VR-brillen: Bij dit materiaal worden de deelnemers ondergedompeld in de wereld van de dode
hoek. Door met de VR-brillen zelf te ervaren wanneer ze wel en niet gezien worden, leren ze
waar de dode hoek zich bevindt en hoe ze zich moeten gedragen tegenover dit gevaar.
• Tuimelwagen: De deelnemers ervaren wat de gordel doet en hoe efficiënt die is. Enkele losliggende voorwerpen van zacht materiaal in de wagen tonen aan wat er gebeurt met losse objecten.
Daaraan gekoppeld voorzien we ook een impactweegschaal. Dat toestel geeft een idee van de impact van een botsing op personen en objecten bij een bepaalde snelheid.
• VR-mobiel: Met de VR-mobiel (simulator) willen we de deelnemers laten inzien wat afleiding allemaal teweeg kan brengen, zonder brokken te maken, gelukkig maar. Ook het bewaren van een
veilige volgafstand en snelheid krijgen de nodige aandacht.
• Beloofd!-flitspaal: We tonen de deelnemers aan wat de gevaren zijn van snelheid en welke voordelen trager rijden heeft. De bezoekers maken, aan de flitspaal, de belofte om niet meer te snel
te rijden. Deze belofte wordt met het maken van een foto vastgelegd. De bezoekers krijgen deze
foto mee, zodat ze herinnerd worden aan hun belofte.
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4. Prijs
Je kan Mobifest reserveren voor één dag, maar ook voor (maximaal vijf) opeenvolgende kalenderdagen.
Bij een reservering van twee of meer opeenvolgende kalenderdagen staat Mobifest op één locatie.
NON-PROFIT

1 materiaal

2 materialen

3 materialen

1 dag

€

300,00

€

500,00

€

750,00

2 opeenvolgende dagen

€

500,00

€

850,00

€

1 250,00

3 opeenvolgende dagen

€

700,00

€

1 200,00

€

1 750,00

4 opeenvolgende dagen

€

900,00

€

1 550,00

€

2 250,00

5 opeenvolgende dagen

€ 1 100,00

€

1 900,00

€

2 500,00

PROFIT

1 materiaal

2 materialen

3 materialen

1 dag

€

450,00

€

850,00

€

1 250,00

2 opeenvolgende dagen

€

800,00

€

1 550,00

€

2 250,00

3 opeenvolgende dagen

€ 1 150,00

€

2 250,00

€

3 250,00

4 opeenvolgende dagen

€ 1 500,00

€

2 950,00

€

4 250,00

5 opeenvolgende dagen

€ 1 850,00

€

3 650,00

€

5 000,00

Inbegrepen in de prijs:
• alle sensibiliserende materialen;
• voldoende VSV-vrijwilligers om de materialen op te stellen en de actie te begeleiden.
Info voor een profit-organisator: Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen op 20 à 30 procent steun
genieten met de KMO-portefeuille: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmoportefeuille/hoeveel-subsidies-kan-ik-krijgen
De VSV bezorgt de aanvrager/organisatie na afloop van Mobifest een factuur. Je betaalt de kostprijs voor
de gereserveerde dagen na ontvangst van de factuur. Indien gewenst kan je bij aanvraag een bestelbonnummer doorgeven.
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5. Afspraken
Als je Mobifest reserveert, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden als
een contract.

Taken aanvrager/organisatie
•

•

•

•
•
•

•
•

Als aanvrager/organisatie stel je op voorhand een volledig tijdsschema op. Streef naar een maximale bezetting waarbij de groepen aansluitend Mobifest bezoeken. Als je aanvraag is goedgekeurd, bezorgen wij je een tijdsschema dat je kan invullen (zie ook punt 6). Je bezorgt dat schema
ten laatste twee maanden voor de start van Mobifest, samen met een ingevulde veiligheidsfiche
(zie hieronder).
Wanneer Mobifest wordt georganiseerd als open evenement (toegankelijk voor alle voorbijgangers), verwachten we geen tijdsschema. De bezoekers kiezen vrij uit de aanwezige sensibiliserende materialen en over welke thema’s ze gesensibiliseerd willen worden.
Je legt een locatie vast die voldoet aan alle veiligheids- en andere voorwaarden en bezorgt ten
laatste twee maanden voor de start van Mobifest een ingevulde veiligheidsfiche. Indien nodig
zorg je voor de nodige aanvragen bij de bevoegde diensten.
Informeer de deelnemers op voorhand goed over het doel van de actie. Je kan hiervoor een digitale folder downloaden via www.mobifest.be.
Deel het tijdsschema en de locatie tijdig met de deelnemers.
Op de eerste dag is er een contactpersoon van de aanvrager/organisatie aanwezig, ten laatste om
8 uur, om samen met de VSV-medewerkers en VSV-vrijwilligers de nodige zaken af te stemmen en
te overlopen.
Elke dag voorzie je ’s middags een broodjesmaaltijd (of andere catering) voor de aanwezige VSVmedewerkers en VSV-vrijwilligers.
Nodig (eventueel) de pers uit of stuur een persbericht uit (zie punt 9).

Taken deelnemende scholen
•

•

Als Mobifest door scholen bezocht wordt, vragen we dat elke groep vergezeld wordt door minstens een leerkracht of begeleider. We verwachten geen inhoudelijke bijdrage van de leerkracht
of begeleider, maar wel dat ze een oogje in het zeil houdt.
Scholen informeren de leerlingen op voorhand wat ze mogen verwachten en bezorgen alle gevraagde gegevens (klassen, aantal leerlingen, gegevens begeleider) tijdig aan de aanvrager/organisatie.

Algemeen
•
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Een actiedag Mobifest start in principe om 10u00 en eindigt om 15u30. Deze dag telt 5 actieuren. Als je hiervan wilt afwijken, kunnen we samen de mogelijkheden bekijken.

•

•

•

•

•
•

De VSV wijst alle aansprakelijkheid af voor schade en verlies van persoonlijke voorwerpen (brillen,
gsm's, …) van personen die plaatsnemen in de tuimelwagen of de VR-mobiel. Er worden bakjes
voorzien om persoonlijke spullen in te bewaren.
De eventuele werkingskosten (bijvoorbeeld elektriciteit) zijn ten laste van de aanvrager/organisatie, ook als er niet kan aangesloten worden op de netstroom en er een stroomgenerator moet voorzien worden. De specificaties van de elektriciteit staan bij ‘locatie’ in dit document.
De VSV doet er alles aan om de materialen zo goed mogelijk technisch te onderhouden. Het kan
echter zijn dat de materialen door een onvoorzien technisch probleem uitzonderlijk niet kan worden ingezet. We behouden het recht om niet aanwezig te zijn op het evenement door uitzonderlijke technische problemen. We bekijken altijd samen met de aanvrager/organisatie of we een oplossing kunnen bieden.
Als de VSV de veiligheidsfiche en invulfiche met het tijdsschema niet tijdig (minstens twee maanden op voorhand) heeft ontvangen, kan de actie niet worden uitgevoerd. De geplande dagen
worden wel gefactureerd.
Als de VSV op de dag van de actie vaststelt dat de praktische afspraken niet zijn nagekomen, kan
de actie die dag niet doorgaan. De dag wordt wel gefactureerd.
Tot twee maanden voor aanvang van de actie kan je je reservering gratis annuleren. Annuleren
kan enkel via vrijwilligers@vsv.be. Als je later annuleert, moet je wel het volledige bedrag van de
gereserveerde dagen betalen.

6. Tijdsschema
•
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De VSV stelt onderstaand tijdsschema voor. Wanneer het start- en/of einduur niet haalbaar is
voor de actie, neem dan contact op met ons en dan bekijken we samen wat er mogelijk is.
De duur van een workshopsessie (75 minuten bij drie materialen of 50 minuten bij één of twee
materialen) kan niet gewijzigd worden. Per groep tellen we graag 20 à 30 deelnemers.
Met 1 of 2 materialen

Met 3 materialen

08.00 – 10.00

opbouw

opbouw

10.00 – 10.25
10.25 – 10.50

Groep 1
Groep 1

Groep 1
Groep 1

10.50 – 11.15

Groep 2

Groep 1

11.15 – 11.40

Groep 2

Groep 2

11.40 – 12.05

Groep 3

Groep 2

12.05 – 12.30
12.30 – 13.00

Groep 3
middagpauze

Groep 2
middagpauze

13.00 – 13.25

Groep 4

Groep 3

13.25 – 13.50

Groep 4

Groep 3

13.50 – 14.15
14.15 – 14.40

Groep 5
Groep 5

Groep 3
Groep 4

14.40 – 15.05
15.05 – 15.30

Groep 6
Groep 6

Groep 4
Groep 4

15.30 – 17.00

afbraak

afbraak

7. Locatie
Voor de veiligheid van zowel de VSV-medewerkers en VSV-vrijwilligers als van de deelnemers is het belangrijk dat de locatie aan de onderstaande voorwaarden voldoet:
• De materialen van Mobifest worden liefst op een afgesloten terrein geplaatst. Als dat niet mogelijk is, voorzie je een zo veilig mogelijke locatie. Om de veiligheid van de materialen te garanderen,
verwachten we dat je de lokale politie inschakelt om een extra oogje in het zeil te houden tijdens
onbewaakte momenten (16.00 – 8.00 uur). Vul op de veiligheidsfiche het telefoonnummer van de
politiepermanentie in jouw politiezone (niet 101) in, zodat de VSV-medewerker of VSV-vrijwilliger
hen kan contacteren wanneer er toch gebreken van vandalisme werd vastgesteld.
• Indien de materialen (deels) op de openbare weg staan, zorg je voor de aanvraag bij de bevoegde
instanties en bezorgt hij de nodige attesten van goedkeuring aan de VSV.
• Grootte van het terrein/ruimte:
o Mobifest met drie materialen: een terrein van (15m x15m) ca. 250 m², vrij van obstakels.
Deze ruimte is nodig om te manoeuvreren en alle materialen (exclusief twee trekkende
voertuigen) op te stellen + een binnenruimte van ca. 25 m² (voor de VR-brillen of de Beloofd!-flitspaal)
o Mobifest met twee materialen: een terrein van (7m x 15 m) ca. 100 m², vrij van obstakels
om te manoeuvreren en om het materiaal op te stellen + een binnenruimte van ca. 25 m²
(voor de VR-brillen of de Beloofd!-flitspaal)
o Mobifest met één materiaal: een terrein van (7 m x 15 m) ca. 100 m² (voor TW of VRmobiel) vrij van obstakels of een binnenruimte van ca. 25 m² (voor de VR-brillen of de Beloofd!-flitspaal)
• Indien parkeren op de locatie niet mogelijk is, voorzie je twee parkeerplaatsen voor de trekkende
voertuigen in de onmiddellijke omgeving van de actielocatie. Deze parkeerplaatsen zijn vrij van
parkeergeld.
• Je zorgt ervoor dat alle materialen dicht bij elkaar en op dezelfde locatie opgesteld kunnen worden, zodat de deelnemers makkelijk via een doorschuifsysteem kunnen deelnemen.
• De ondergrond moet het totale gewicht van alle materialen (16 ton) kunnen dragen. Gelieve de
putdeksels aan te duiden.
• Het terrein en de opritten zijn 100% vlak (geen helling) en hebben een verharde ondergrond, bijvoorbeeld asfalt.
• De vrije hoogte is minimaal 3,5 meter bij een overdekte opstelling of bij een overdekte toegangspoort.
• Mobifest staat niet in de omgeving van een geluidsbron (geluidsboxen) of elke vorm van hinder
(bijvoorbeeld rookhinder) die de communicatie met de deelnemers en de veiligheid kan versto-
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•
•

•

•
•

ren.
Bij gure weersomstandigheden (bijvoorbeeld regenweer of hevige wind) is het mogelijk dat de actie niet kan doorgaan of tijdelijk wordt onderbroken.
Afhankelijk van de weersomstandigheden (koude en/of regen) is een goed verlichte binnenruimte
of overdekte ruimte voor alle materialen gewenst en een garantie om de actie toch te laten doorgaan.
Je voorziet binnen een straal van 25 meter stroomvoorziening van:
o 1 x monofase 230 V, 32A (onbelast = zonder afname van andere toestellen) voor de tuimelwagen.
o 3 x 380 V, 16A of 32 A (onbelast = zonder afname van andere toestellen) voor de VRMobiel.
o 1 x monofase 230 V, 16 A voor de VR-brillen (dode hoek)
o 1 x monofase 230 V, 16 A voor de Beloofd!-flitspaal
Controleer zeker of de aansluitingen nog actief zijn en of er een apart circuit is voorzien. Als het
materiaal op een circuit wordt aangesloten dat al zwaarbelast is, zullen er zeker stroompannes
zijn en komt de veiligheid van de deelnemers in gevaar.
Als je geen stroom met die specificaties kan voorzien, zorg je voor een geluidsarme stroomgenerator met diezelfde specificaties.
Tot slot zorg je ook voor sanitaire voorzieningen in de buurt voor de VSV-medewerkers en VSVvrijwilligers.

8. Veiligheidsvoorschriften deelnemers
Algemeen
•

•
•
•

Personen met ernstige gezondheidsrisico’s mogen niet deelnemen. Mensen met bijvoorbeeld
hartproblemen, epilepsie, hersenletsel, of die recent een operatie hebben ondergaan mogen niet
deelnemen aan de tuimelwagen, VR-brillen en VR-mobiel van Mobifest.
Zwangere vrouwen mogen niet deelnemen aan de tuimelwagen, VR-brillen en VR-mobiel van
Mobifest.
Personen die gevoelig zijn voor wagenziekte nemen beter niet deel aan de tuimelwagen.
Het is wenselijk dat er een stand van het Rode Kruis, verpleegstand of iemand met een EHBOopleiding in de buurt van de actie aanwezig is.

Specifiek per materiaal
TUIMELWAGEN

•
•
•
•
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Personen kleiner dan 1,10 meter mogen niet in de tuimelwagen.
Personen kleiner dan 1,35 meter moeten in de tuimelwagen op een verhoogkussen.
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen persoon.
Personen die in de tuimelwagen plaatsnemen hebben geen ernstige gezondheidsrisico’s (bv. hartproblemen, recent een operatie ondergaan…).

VR-MOBIEL

•
•
•

VR- BRILLEN

•
•
•

Personen kleiner dan 1,50 meter mogen niet in de VR-mobiel.
Enkel personen ouder dan 17 jaar (3de graad SO) worden toegelaten in de VRmobiel.
Personen die in de VR-mobiel plaatsnemen hebben geen ernstige gezondheidsrisico’s (bv. hartproblemen, recent een operatie ondergaan…).
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen persoon.
Kinderen jonger dan 8 jaar wordt afgeraden deel te nemen om veiligheidsredenen.
De VR-bril is NIET geschikt voor mensen met epilepsie, hersenletsel, hersenschudding, gevoeligheid voor wagenziekte…

9. Pers
De komst van Mobifest is de uitgelezen kans om op een positieve manier in de pers te komen en je verkeersveiligheidsinitiatieven extra in de verf te zetten. Zo kan bijvoorbeeld de burgemeester of schepen
van mobiliteit een bezoekje brengen aan Mobifest. Met een eenvoudig persbericht kan je de lokale pers
(TV, weekbladen, kranten, enz.) daarop uitnodigen. Op het persbericht moet duidelijk vermeld staan dat
Mobifest een project is van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), met de steun van de Vlaamse
overheid. Bezorg het persbericht op voorhand aan de VSV. Als de pers wordt uitgenodigd op de actie,
meld je dat op voorhand aan de VSV.
Tip! Op www.mobifest.be vind je een voorbeeld van een persbericht over Mobifest. Daarin moet je enkel
nog een aantal gegevens aanvullen.
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www.mobifest.be
015 44 65 53 - vrijwilligers@vsv.be
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

