Iedereen is van harte welkom op onze markten. Om alles vlot te laten verlopen zijn er regels nodig.
Daarom hebben wij hieronder alles op een rijtje gezet.

REGELEMENT De Kempische Bond
1. Deelname aan de markten
Om te kunnen deelnemen aan de markten van De Kempische Bond betalen standhouders, verplicht,
een Lidgeld van €30/jaar. Standhouders die geen lidgeld betaald hebben worden als ‘risico’
beschouwd.
-

Minimum 18j oud zijn
In het bezit van geldige hoofdleurderskaart, BTW - nummer.
Regelement gelezen en goedgekeurd bevonden hebben.

Inschrijven kan via de website www.dekempischebond.be of op het gsm nummer 0495/54 18 31.
De inschrijving is in orde na betaling van het standgeld op rekeningnummer BE82 7340 4569 2968
en ontvangst van bevestigingsmail.
Standgelden zijn verschillend voor de georganiseerde markten.
Niet-leden betalen minimum €5 standgeld per lopende meter.
Er worden op de markten, waar deze toegelaten zijn, alleen drank- en eetkramen toegelaten die lid
zijn van De Kempische Bond.
2. Standplaatsen en standhouders
Enkel de door de organisator toegekende ruimte mag ingenomen worden als standplaats. Er mogen
onderling geen standplaatsen gedeeld, geruild of overgedragen worden. Standhouders dienen
aanwezig te zijn 1 uur voor aanvang van de markt. Na dit uur beschikken de inrichters terug over de
plaatsen, zonder recht van terugbetaling.
Alle standhouders dienen zich te houden aan het begin en eind uur van de markt. Zowel voor het
opstellen, inpakken en verkoop. Indien men zich hier niet aan houd worden er maatregelen
ondernomen en kan een weigering tot de markten een gevolg zijn.
Men mag enkel uitpakken met het artikel vermeld bij de inschrijving. Indien er een ander artikel
wordt verkocht word men van de markt verwijderd. Zo creëren we een verscheidenheid aan
artikelen die het zowel voor standhouder als bezoekers aangenaam vertoeven maakt op de markten.
Het is verboden op de markt goederen te verkopen of gratis aan te bieden die verboden zijn bij wet
en door het KB van 3 april 1995 (wetgeving ambulante handel). De standhouders dienen zich te
houden aan de wettelijke bepalingen ter zake. De organisator behoudt zich het recht om
ongewenste artikelen van de markt te verwijderen. Verkoop van wapens is zeker niet toegelaten.
Demonstratie verkopers nemen verplicht 4m en mogen slechts 1 artikel, opgegeven bij inschrijving,
demonstreren. Er mogen onderling tussen demonstratie verkopers geen standplaatsen gedeeld,
geruild of overgedragen worden.
Het is niet toegelaten zich buiten de standplaats te begeven om de koper aan te spreken met de
bedoeling goederen te verkopen of reclame te maken.
Het gebruik van geluidsinstallaties.is toegelaten zolang het niet storend is voor andere standhouders
of bezoekers.

Vanwege organisatorische redenen worden drank en eetkramen niet toegelaten die komen “op
risico”.

Bij verkoop van alcoholische dranken dient men als stadhouder/verkoper te houden aan de
wettelijke bepalingen.
-16 jarige geen bier
-18 jarige geen sterke dranken
De plaatselijke regelementen, uitgevaardigd door college, Gemeentebestuur en/of politie blijven van
toepassing.
Bij eventuele betwisting is de beslissing van de organisator doorslaggevend en dient deze door de
deelnemers nageleefd te worden.
In geval van een ongeval, noodgeval of enige andere vorm van heirkracht en op verzoek van de
inrichters of op bevel van de politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere
standhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en al dan niet vrij te houden
De organisator is niet verantwoordelijk voor toegebrachte schade aan materialen, diefstal,
stroomonderbreking of enige vorm van eventuele schade of technische defect.
De omgeving rond de standplaats dient gedurende de markt netjes te worden gehouden door de
standhouder en/of personeel. Hiervoor dient de standhouder zelf te voorzien in het nodige
materiaal, d.w.z. vuilbakken bij de standplaats plaatsen zodat klanten en voorbijgangers hiervan
gebruik kunnen maken.
Alle afval wordt door de standhouder meegenomen. De standplaats wordt proper en netjes
achtergelaten, d.w.z. zoals hij was voor de standhouder uitpakte. ( Afval = lege kartonnen dozen,
plastiek, lege verpakkingen, kapotte en/of niet verkochte spullen, …). Bij elke overtreding mag de
politie optreden en zonder aarzelen een proces-verbaal voor sluikstorting opstellen. Daarom rekent
de organisator op de volledige medewerking en goede wil van de standhouders.
Iedere standhouder dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij administratief volledig in orde is en geen
overtreding begaat. Elke standhouder dient in het bezit te zijn van een BA -verzekering. Het
persoonlijk identiteitsbewijs dien ten allen tijden getoond kunnen worden.
Door inschrijving en deelname aan de markten van de Kempische Bond aanvaard de standhouder de
regelementen.
Wij hopen dan ook op jullie vlotte medewerking.

De organisator,
De Kempisch bond

