Richtlijnen jaarmarkten Londerzeel


Gelieve het standgeld te betalen op het bankrekeningnummer
BE77 0910 0016 6242 en dit ten laatste 5 werkdagen voor de gekozen
jaarmarkt(-en). Breng het betalingsbewijs mee naar de gekozen jaarmarkt(-en).
De verrekening van het elektriciteitsverbruik zit vervat in het plaatsrecht.
Inschrijven kan tot ten laatste 10 werkdagen voor de gekozen jaarmarkt(en).



Een standplaats voor ambulante activiteiten op de jaarmarkten wordt enkel
toegewezen aan de houder van een ‘machtiging ambulante activiteiten als
werkgever’.
De houder van de ‘machtiging ambulante activiteiten als werkgever’ moet
aanwezig zijn bij de controle en toewijzing van de standplaats!
De marktleider voert de juiste plaatsbepaling uit en wijst de standplaatsen toe in
functie van de openbare orde en veiligheid. De overblijvende standplaatsen
worden toegewezen aan de zich aanbiedende marktkramers.



Een aantal werkdagen voor de jaarmarkt brengt de dienst Lokale Economie de
deelnemers via sms op de hoogte van de exacte locatie (straatnaam,
huisnummer en nummer op de grond) van de standplaats.



De voertuigen waarmee kramen, tenten en goederen worden aangevoerd,
moeten onmiddellijk worden gelost. Zij die niet ter plaatse mogen/kunnen blijven
(geen garantie), moeten van de markt verwijderd worden. Deze mogen pas
terugrijden na het einde van de markt.



De rijen kramen of winkelwagens moeten gescheiden zijn door wegen van
min. 3 meter breed om een vlotte doorgang van de veiligheidsdiensten bij
eventueel onheil of brand mogelijk te maken.



De kramen en winkelwagens moeten zodanig geplaatst worden op het toegewezen
perceel dat de uitgestalde koopwaren niet uitsteken buiten de scheidingslijn
tussen de kramen en de doorgangen voor het publiek.



Het is verboden voetgangers te hinderen in de aan hen voorbehouden
doorgangen door het plaatsen, hangen of achterlaten van voorwerpen.



Het is verboden een andere plaats in te nemen dan de door de marktleider of
afgevaardigde toegewezen plaats. De toegang tot de handelspanden, gelegen
aan de marktplaats, moet te allen tijde verzekerd zijn.



De marktkramers mogen zich niet verzetten tegen de uitgevoerde controle
van de bevoegde ambtenaren die moeten waken over de eerlijkheid in
handelszaken en de hoedanigheid van de koopwaren.



Elke handeling in de uitstalling van de eetwaren en goederen met het inzicht de
koper te bedriegen of te misleiden, is verboden.



Het is handelaars verboden onder elkaar te twisten of het publiek lastig te
vallen door hen achterna te roepen of aan te klampen.



Het is verboden om artikelen te verkopen en te verspreiden die kunnen
dienen voor het consumeren van verdovende middelen (waterpijp, crunshers,
attributen om cannabis te consumeren,…) alsook de verkoop van
speelgoedpistolen, speelgoedbommetjes,…



Behoudens bijzondere toelating van de politie is het verboden gebruik te maken
van geluidsversterkers. Het is eveneens verboden buiten het kraam reclame
aan te brengen in de vorm van affiches, staborden, ballonnetjes of andere
voorwerpen.



Het is verboden pinnen of andere scherpe voorwerpen in de grond te
slaan. Voor het vastmaken van de kramen en dekzeilen kunnen gewichten of
andere middelen gebruikt worden. Het is in ieder geval verboden wegbedekking of
aanplantingen van het marktparcours op enigerlei wijze te beschadigen. De
marktkramer zal aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangebrachte
schade.



U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het opruimen van uw plaats na
de jaarmarkt. Afval en verpakkingen moet u zelf meenemen. Het achterlaten
van vuilnis wordt beschouwd als sluikstorten en zal als dusdanig worden
beteugeld. Iedere deelnemer en het personeel moeten de nodige voorzorgen
nemen om het vervuilen van de marktplaats te beperken.



De richtlijnen van de marktleiding moeten stipt opgevolgd worden.



Alle deelnemers moeten hun volledige medewerking verlenen bij de
veiligheidscontroles die door de bevoegde politie- en brandweerambtenaren
worden uitgevoerd.



Handelaars (handelszaak gelegen aan de marktplaats) die wensen deel te
nemen, mogen hun goederen uitstallen vóór hun handelspand. Indien dit niet
gebeurt, zal hun standplaats toegewezen worden aan de zich aanbiedende
marktkramers.

Op www.londerzeel.be kan u het volledige reglement raadplegen.

