KERSTMARKT BRASSCHAAT
Reglement Standhouders

2017

v.z.w. Kerstcomité - Brasschaat
1.

INSCHRIJVING

1.1. De stand wordt toegewezen door het Inrichtend Comité (I.C.) Enkel partijen die hun volledige winst afdragen aan een vooraf
opgegeven goed doel of non-profit organisaties komen in aanmerking.
1.2. Het I.C. behoudt zich het recht voor om elke aanvraag te weigeren zonder verplichting de reden ervan bekend te maken
1.3. De inschrijving is persoonlijk en kan niet aan derden geheel of gedeeltelijk worden afgestaan of overgedragen. Zij houdt in dat
de onderschrijver verplicht is zijn stand te betrekken uitsluitend met artikelen die door hem bij de inschrijving werden
opgegeven en dit gedurende de volledige duur van de Kerstmarkt.
1.4. De aanvraag tot deelname dient teruggestuurd te worden aan het I.C.voor 01/10/2017 (e-mail:
info@kerstmarktbrasschaat.be)
1.5. Na ontvangst van de aanvraag tot deelname wordt de overeenkomst tussen beide partijen ( I.C. en standhouder) bevestigd
door het toesturen van een bevestiging tot deelname.
2.

STANDEN
De standen worden toegewezen in een grote tent. De plaatsen worden zijdelings afgebakend met nadars en voorzien van
één stopcontacten basisverlichting . Het I.C. voorziet tevens verwarming en de reglementair bepaalde brandblussers..

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Oprichting
De standhouder krijgt een grondoppervlakte van ong. 4x4 meter ter beschikking, inclusief 2 tafels en 2 stoelen
Extra ruimte, tafels en/of stoelen kunnen aan de vastgestelde prijs (artikel 5) op het aanvraag tot deelname formulier
aangeduid worden.
Het is de standhouders verboden eigen wijzigingen aan te brengen aan de constructie van de tent. Het is eveneens verboden
hun goederen buiten de voorziene oppervlakte van de stand te exposeren
Het is de standhouder verboden geluidgevende voorwerpen en/of installaties aan te brengen of te gebruiken anders dan in
overleg met het I.C.
Het aanbrengen van zelfklevende stikkers op de zeilen van de standen is ten strengste verboden

4.

Inrichting
Het inrichten van de standen moet gebeuren op zaterdag 16 december 2017 vanaf 10.00 uur en dient om 13u30 beëindigd te
worden.
4.1. Alles wat met het aanbrengen, inrichten en onderhoud der standen in verband staat, is ten laste van de standhouder met
uitzondering van de voorzieningen vermeld in artikel 2.1.) van dit reglement, die door het I.C. verzorgd worden.
4.2. De standen die niet ingenomen zijn door de inschrijvers om 11.30 uur op voormelde datum, zullen (en dit zonder enige vorm
van mededeling) verder toegewezen worden aan derden, en dit zonder dat de inschrijver enig verhaal kan uitoefenen op het
I.C. noch zijn gestort inschrijvingsgeld kan terugvorderen
5.

Versiering
Het I.C. verzoekt dat elke standhouder zijn stand voorziet van voldoende sfeervolle KERSTVERSIERING. Gelieve voor de
versiering geen licht ontvlambare materialen te gebruiken in nabijheid van spots. Jute die aangebracht wordt aan de
binnenkant van het kraam dient behandeld te zijn met een brandvertragend product (instructies van de brandweer
Brasschaat)

6. Opruiming der standen
6.1. De standhouders zijn verplicht hun stand onmiddellijk na de sluiting van de Kerstmarkt (op 17/12/2017 na 19.00u) op te
ruimen. Niet opgeruimde standen zullen ontruimd worden op kosten en risico van de standhouder met eventueel verbeurd
verklaring der goederen.
7. Afval
7.1. In het kader van het afvalbeleid, vragen wij u nadrukkelijk het afval van uw stand, in de door ons ter beschikking gestelde
afvalzakken, terug mee te nemen. Wij danken u voor uw begrip en samenwerking.
8. Voorzieningen
8.1. Elke standhouder kan extra eigen verlichtingsmateriaal meebrengen met een maximum vermogen van 300 W per 16 m2.
Gebruik zoveel mogelijk LED-verlichting!
8.2. Het is echter verboden lampen van de, door het I.C. geplaatste, kerstverlichting te vervangen door andere lampen, van welk
type ook. Per 16 m2 wordt er één stopcontact voorzien. De afstand tot een verdeelkast bedraagt max. 15 meter. Voorzie zelf
de nodige verdeelblokjes en verlengsnoeren.
8.3. Bij het niet naleven van de 300 watt-regel (per standplaats van 16 m2), welke een stroomonderbreking tot gevolg heeft door
overbelasting, behoudt het I.C zich het recht voor om verhaal uit te oefenen op de betrokken standhouder en dit voor alle
schade al dan niet geleden door het I.C. (dit houdt ook verhaal in welke door derden kan ingeroepen worden).
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9.

Opening en toegang
De inrichting van de standen dient voltooid te zijn op 16/12/2017 te 13u30 uur en alle voertuigen moeten van het marktplein
verwijderd te zijn.(Parkeren op eigen risico in de omliggende straten)
De standhouders worden verzocht zich vanaf 14.00 in hun standen te bevinden.
De Kerstmarkt wordt voor het publiek toegankelijk gesteld volgens het hiernavolgende schema:
Zaterdag 16 december 2017 van 14.00 t.e.m. 22.00 uur
Zondag 17 december 2017 van 13.00 t.e.m. 19.00 uur

10. Verzekering, Aansprakelijkheid, Schade, Betwistingen
10.1.Elke standhouder aanvaardt de hem toegewezen stand in de toestand waarin hij zich bevindt.
10.2.Het I.C. is nimmer partij in twistgedingen van gelijk welke aard tussen standhouders en/of bezoekers en tussen standhouders
en/of officiële instanties.
10.3.De inrichters zijn noch als comité, noch ten persoonlijken titel aansprakelijk voor gelijk welke schade of ongeval veroorzaakt
door hun fout, nalatigheid, fout van een aangestelde, door gebrek in de materialen (kraam, leidingen, enz...) of door de fout of
nalatigheid van andere standhouders dan wel een bezoeker.
10.4.De inrichters kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor verdwijning van goederen of enige andere
schade.
10.5.De standhouder is aansprakelijk voor alle door hem aangerichte schade aan de inrichters, hun aangestelde, het materiaal,
aan andere standhouders of bezoekers, zowel schade veroorzaakt door hemzelf, zijn aangestelde, zijn materiaal of
tentoongestelde voorwerpen.
10.6.Door ondertekening van het inschrijvingsformulier(aanvraag tot deelname) verbindt de standhouder zich ertoe zich voldoende
te verzekeren voor alle eventualiteiten en doet hij uitdrukkelijk afstand van elke eventuele vordering t.o.v. de inrichters zowel
als comité als ten persoonlijke titel en dit voor gelijk welke schade.
10.7.In alle gevallen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in deze deelnemingsvoorwaarden is het I.C. dat in laatste aanleg beslist.
10.8.Bij eventuele juridische geschillen is alleen de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.
10.9.De standhouders dienen hun goederen op zaterdagavond terug mee te nemen ! Het I.C. is niet verantwoordelijk voor
beschadiging of verdwijning van goederen.

11. Huurprijzen 2017
Standplaats 4x4 meter incl. 2 tafels en 2 stoelen:
Extra standplaats 4x4 meter:
Extra tafel:
Extra stoel:

Gratis*
100 euro
10 euro
5 euro

Deze prijzen gelden voor het hele weekend.
De evt. huurprijs dient voorafgaandelijk, en dit uiterlijk 2 weken na ontvangst van de debetnota gestort te worden op rekening:
!!!VERMELD UW INSCHRIJVINGSNUMMER OP DE OVERSCHRIJVING!!! (U krijgt het inschrijvingsnummer na
ontvangst en goedkeuring van de door U ingestuurde aanvraag tot deelname)
vzw Kerstcomité Brasschaat
IBAN:
BE43 7895 6884 5101
BIC:
GKCCBE BB
Belfius bank

12. Annulatie
12.1.annulatie 45 dagen vóór de aanvang van de activiteit: terugbetaling van de betaalde inschrijvingssom, met mindering van
€ 75 administratiekosten
12.2.annulatie 1 maand voor de aanvang van de activiteit: GEEN teruggave van de betaalde inschrijvingssom

Foto’s en verdere info op: www.kerstmarktbrasschaat.be
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