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Reglement braderie tijdens de Ezelsfeesten
1. De braderie start om 10u zaterdagmorgen telkens het eerste weekend van oktober.
Op zaterdagmorgen worden de straten verkeersvrij vanaf 8u00.
2. De braderie is uitsluitend voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een
geldige vergunning ambulante handel. Bij aankomst wordt deze vergunning samen
met de identiteitskaart nagezien.
3. De plaatsen worden aangeduid door de verantwoordelijke van het braderiecomité.
Plaats nemen naar willekeur is ten strengste verboden en overtreders zullen geweerd
worden.
4. Een brandblusser dient voorzien te worden voor standhouders die gebruik maken
van elektrische verwarming (toestel van 2 kg) en voor gas (toestel van 6 kg)
5. Wie ‘op risico’ komt, betaalt het standgeld vooraf aan de verantwoordelijke.
6. De plaatsen moeten ingenomen zijn tegen 13u30.
7. De vrije doorgang in alle straten van de braderie moet minstens 3,5 m bedragen. De
deelnemer in overtreding zal aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van ramp
indien de vrije doorgang van 3,5 m niet gerespecteerd worden. De tussenafstand is
aangeduid met witte stippen op de rijweg. (de brandweer controleert)
8. Wagens zijn enkel toegelaten indien ze ingebouwd zijn in de stand en er een veilige
doorgangsruimte van 3,5 m behouden blijft.
9. Iedere deelnemer aan de braderie dient ervoor te zorgen dat alle hydranten (aan
sluiting in de grond voor een brandkraan) volledig vrij blijven. Deze hydranten mogen
nooit bedekt worden met vast materiaal van de deelnemers.
10. Iedere deelnemer zorgt ervoor dat de doorgang naar de ingang van de winkels en
particuliere huizen vrij is.
11. Water is niet voorzien. Elektriciteit kan beperkt verkregen worden in bepaalde delen
van de braderie. Voorzie zelf voor de nodige verlengkabels.
12. Elke deelnemer staat zelf in voor de verwijdering van zijn afval.
13. Geluidsinstallaties zijn toegelaten indien deze geen hinder vormen.
14. Elke deelnemer moet zich houden aan de richtlijnen van de organisator.
15. Elke deelnemer verbindt er zich toe zich hoffelijk te gedragen tegenover het publiek
in woorden en werkwijze. Dit publiek zijn onze gasten.
16. Elke deelnemer is geachte het reglement te kennen en na te leven.
17. Er wordt geen onderverhuring van de stand of een deel ervan toegestaan.
18. Het verkopen van gestookte dranken is enkel toegelaten mits voorafgaandelijke
machtiging van het Gemeentebestuur. Aanvragen kunnen ingediend worden via
info@kuurne.be Indien goedgekeurd worden enkel gestookte dranken met een
alcoholpercentage van 21° of minder toegelaten.
Voor inlichtingen kunt de onderstaande verantwoordelijke leden van het braderiecomité
contacteren.
Benedikt Devos
GSM 0472 45 59 73
Severino Werbrouck GSM 0477 96 04 89
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