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            REGLEMENT:  

REGLEMENT BETREFFENDE DE 
VERPACHTING VAN DE KERMISSEN IN 
LONDERZEEL-CENTRUM, LONDERZEEL 

SINT-JOZEF, MALDEREN EN 
STEENHUFFEL VANAF 1 JANUARI 

2020 TOT EN MET 31 DECEMBER 2025 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 17/12/2019 

 

Artikel 1:  

 

Voor de dienstjaren 2020-2025 zal de verpachting geschieden via een contract van vijf 

jaar volgens de hieronder vastgestelde standplaatsvergoedingen.  De foorreizigers 

worden jaarlijks uitgenodigd het contract voor het lopend jaar te ondertekenen en te 

betalen. 

 

Artikel 2:  

 

Deze standplaatsvergoedingen voor de kermissen te Londerzeel-centrum, Londerzeel 

Sint-Jozef, Malderen en Steenhuffel worden vastgesteld als volgt:  een tarief van € 1/m² 

voor alle kermissen, behalve voor de Pinksterkermis in Steenhuffel, de juli-kermis in 

Londerzeel-Centrum en de september-kermis in Londerzeel-centrum 

.   

Deze 3 laatstgenoemde kermissen worden getarifieerd aan € 2/m² omwille van : 

 

ofwel het feit dat de kermis gepaard gaat met een “lucratieve” jaarmarkt (geval 1 en 3) 

 

ofwel omwille van het feit dat de kermis doorgaat in een “gunstige” periode van het jaar 

en omwille van het feit dat de kermis gedurende verschillende dagen open is (geval 2) en 

hierdoor een belemmering vormt voor het doorgaand verkeer. 

 

Een compensatie (reductie of gratis gebruik of ander voordeel nog te bepalen) zal  geven 

worden door de foorkramers als tegenprestatie van verlaagd tarief.     

 

Artikel 3:  

 

De foorreizigers die reeds meerdere jaren een overeenkomst met de gemeente hadden 

afgesloten, zullen bij voorrang de plaatsen kunnen innemen. 

 

Artikel 4:  

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 

besluit. 

 

Artikel 5:  

 

Deze beslissing zal voor kennisneming aan het toezicht worden gezonden. 

 

Artikel 6:  

 

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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Artikel 7: 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

 


