Algemeen reglement Kerstmarkt te Steenokkerzeel op 11 december 2021
1. De Kerstmarkt gaat door op zaterdag 11 december 2021 van 16.00 (opening alle
kramen) tot 23.00 uur (absoluut sluitingsuur voor alle kramen) op de Fuérisonplaats te
Steenokkerzeel.
2. Op zaterdag 11 december 2021 zijn de plaatsen beschikbaar vanaf 12.00 uur. Opbouw
van de stand gebeurt tussen 12.00 uur en 15.30 uur. Een verantwoordelijke zal ter
plaatse zijn. Na 15.30 uur mogen er geen wagens op de locatie van de Kerstmarkt
meer aanwezig zijn en dit tot de organisatie toestemming verleent (rond 23.15 uur).
3. Het inschrijvingsgeld bedraagt:
- voor een 1ste basisstandplaats met koopwaren zonder consumptie ter plaatse:
gratis
- voor een 1ste basisstandplaats met drank- en/of etenswaren: € 75
- voor een 2de standplaats, ongeacht de verkochte goederen: € 75
- voor elk extra stopcontact van 16A: € 10
In het inschrijvingsgeld voor een basisstandplaats is begrepen:
- Overdekte standplaats van 3x3m (eigen tenten mogen niet gebruikt worden);
- 1 stopcontact van 16A;
- 2 tafels en 2 stoelen, partytafels zelf mee te brengen.
4. Het aantal deelnemers is beperkt. Alle aanvragen worden eerst verzameld. De
beschikbare standplaatsen worden vervolgens toegewezen door de Raad voor Lokale
Economie. Hierbij wordt eerst voorrang gegeven aan lokale handelaars en
verenigingen en daarna aan deelnemers van voorgaande jaren. De inschrijving is pas
definitief na bevestiging. Zowel weerhouden, als niet weerhouden aanvragers worden
hiervan op de hoogte gebracht.
5. Het inschrijvingsgeld moet ten laatste 15 dagen na de bevestiging figureren op de
rekening van de Raad voor Lokale Economie (rekeningnummer BE85 1030 7663 3506)
met vermelding ‘Deelname kerstmarkt 2021 / naam firma of vereniging’. Bij laattijdige
betaling wordt de deelname zonder meer geannuleerd. Ter plaatse kan niet betaald
worden! De betaling van het inschrijvingsgeld houdt de aanvaarding in van dit
algemeen reglement.
6. Verplicht te vermelden bij de inschrijving zijn:
- beschrijving van de activiteit;
- aantal benodigde stopcontacten (Let op! 16 Ampère is maximaal 3680 Watt, dus
mogelijk heb je meerdere stopcontacten nodig!)
- gebruik van aantal gasinstallaties;
- gebruik van aantal barbecues.
Zelf te voorzien zijn:
- verlengkabels en verdeelstekkers;
- brandblusapparaat (verplicht indien gebruik makend van gasinstallatie of barbecue)
- vuilbakken;
- verwarming (Let op! Enkel elektrisch, houdt dan ook rekening met extra
stroomverbruik)
- verlichting van de eigen stand.
Zijn niet toegestaan binnen de tent en dienen opgesteld te worden achter en op veilige
afstand van de tent en buiten bereik van bezoekers:
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- Frituurtoestellen
- Gasinstallaties
- Houtskool- of houtbarbecues
7. Iedere deelnemer neemt plaats in de voor hem/haar voorziene standplaats en is
hiervoor verantwoordelijk. De plaatsen worden toegewezen door de Raad voor Lokale
Economie, er zijn geen wijzigingen mogelijk. Er wordt evenwel rekening gehouden met
de verspreiding van de deelnemers zodanig dat er bijvoorbeeld geen twee dezelfde
artikels naast elkaar verkocht worden. Er mag geen eigen muziek gespeeld worden.
8. Elke standhouder is verplicht:
- om drank uitsluitend te serveren in herbruikbare bekers. De organisatie zorgt hierbij
voor nodige herbruikbare drinkbekers van verschillende formaten.
- om in het bezit te zijn van de nodige vergunningen, een leurderkaart is niet nodig;
- om te blijven tot zaterdag 23.00 uur, tenzij anders bepaald door de organisatie;
- om de verkoop van drank, voeding, e.d.m. ten laatste om 23.00 uur te stoppen;
- om zijn/haar stand uiterlijk tegen 0.30 uur opgeruimd achter te laten en pas te
vertrekken na rondgang met een lid van de organisatie, anders zal er een
kostenvergoeding ter waarde van € 100 aangerekend worden;
- om zijn/haar afval mee te nemen.
De organisatie wenst zich strikt aan deze bepalingen te houden en zal bij het niet
naleven ervan de eventuele kosten voor opruiming, laattijdig verlaten van het terrein,
groter verbruik wattage dan aangegeven op het inschrijvingsformulier e.d.m. verhalen
op de in gebreke blijvende standhouder.
Bij het herhaaldelijk niet naleven van de afspraken heeft de organisatie het recht om
inschrijvingen voor een volgende editie te weigeren.
9. De Raad voor Lokale Economie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
noch voor diefstallen. Elke standhouder verzekert zijn/haar eigen standmateriaal en
artikelen tegen diefstal, brandschade en schade aan derden.
10. De Raad voor Lokale Economie behoudt zich het recht om bovenstaande richtlijnen en
verplichtingen aan te passen i.h.k.v. de dan geldende coronamaatregelen.

Voor verdere inlichtingen betreffende dit evenement kan contact opgenomen worden
met:
- Sofie Vervloet, 02 254 19 70 en sofie.vervloet@steenokkerzeel.be
- Kaat Van Cauwenbergh, 02 254 19 72 of kaat.vancauwenbergh@steenokkerzeel.be
- Sam Buelens, sam@slimmetuin.be
- Leo Raes, leo@raes-vermeiren.be
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