
   

  INTERN REGLEMENT EZELS-KERSTMARKT 

 
 
   

 
BRADERIECOMITÉ KUURNE-CENTRUM     

 
Art.1 De  Ezels-Kerstmarkt vangt aan om 17u00.  ALLE standhouders worden verondersteld tegen 17u klaar te zijn met hun stand. Na 
17u worden geen wagens meer toegelaten tot het Marktplein. Het Marktplein wordt voor het doorgaand verkeer afgesloten om 
15u00 en terug opengesteld om 24u00. Vanaf 15u00 kan men de stand opbouwen.  
 
Art.2 Iedere deelnemer aan de Ezels-Kerstmarkt MOET na de inrichting van zijn kraampje zijn wagen, bestelwagen, aanhangwagen of 
eender welk ander voertuig verwijderen van het Marktplein. 
 
Art.3 Iedere deelnemer aan de Ezels-Kerstmarkt dient ervoor te zorgen dat alle hydranten (aansluitingen in de grond voor een 
brandkraan) volledig vrij blijven. Deze hydranten mogen nooit bedekt of toegedekt worden met vast materiaal van de deelnemers. 
 
Art.4  Iedere standhouder is verantwoordelijk voor de netheid rond zijn kraampje. Het is dan ook aanbevolen om een eigen vuilniszak 
mee te brengen. De netheidswaarborg van 20 euro wordt op aanvraag van de standhouder terugbetaald, na het opruimen in een 
straal van 3 m rond het kraampje, enkel de avond zelf, na controle door het Braderiecomité. Controle wordt uitgevoerd door één 
van onze bestuursleden. Een deelname aan 10 euro wordt gevraagd voor de gemeenschappelijke kosten van opruiming van de 
volledige marktplaats na de happening. Een afvalsorteerstraat staat ter beschikking om het vuil te deponeren. 
 
Art.5 Het gebruik van eigen muziekbedeling of eender welke andere geluids- of lichtbron dan die van de organisatoren is verboden.  
 
Art.6 Teneinde iedereen gelijke kansen te bieden, mogen de standen NIET uitgebouwd worden naar de kant van het publiek toe en 
wordt het "ronselen" van klanten niet langer toegestaan aan de publiekszijde. 
 
Art.7  HET IS VERBODEN elektriciteit te nemen aan het verlichtingscircuit van de kraampjes. Hout en kolenkacheltjes zijn eveneens niet 
toegelaten. Er kunnen geen generatoren gebruikt worden. Elektriciteit kan, in beperkte mate (2000 Watt per stopcontact), voorzien 
worden via de foorkasten. De standhouders voorzien zelf voor veilige verlengkabels. 
 
Art.8 De aangeduide plaatsen zijn vast  en kunnen enkel door het Braderiecomité gewijzigd worden.  

 
Art.9 De opgave van het soort product is verplicht bij inschrijving. 
 
Art.10 Aanbod dranken:  
-gegiste dranken : bier en wijn; 
-gestookte dranken met minder dan of gelijk aan 21% vol. alcohol en cocktails met deze dranken. 
 
Art.11 Gebruik enkel propaan en geen butaan gas. De gasinstallatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  
- de gasslang mag maximum 2 jaar oud zijn; 
- een conforme gasslang max 2 meter lang met 2 aanspanningen; 
- voorzien van een afsluitkraan. 
Gasinstallaties zullen door de brandweer gecontroleerd worden.  
 
Art.12 Bij gebruik van een frituur ben je verplicht tot het bijhebben van een branddeken. 
 
Art.13 Wie zich aan de hierboven vermelde regels niet houdt wordt uitgesloten van deelname aan de huidige en 
volgende edities van de Ezels-Kerstmarkt. 
 
Art.14  De deelname aan de Ezels-kerstmarkt impliceert de goedkeuring van dit intern reglement. 
 
Art.15 Bij het niet aanwezig zijn zonder voorafgaande melding (10 dagen voor aanvang kerstmarkt) blijft het huurgeld voor het 
kraampje toch verschuldigd. 
 
Art.16 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele schade geleden door deelname aan en of 
eventuele wijziging en/of afgelasting van de kerstmarkt. 
 
Art.17 In geen enkel geval van onderbreking van de stroomtoevoer kan het Braderiecomité aansprakelijk worden gesteld voor enige 
schade of verlies. 
 
             Het Braderie-comité 


