Inschrijvingsvoorwaarden KERSTMARKT 2019
Toerisme Herentals VZW en de stad Herentals organiseren een kerstmarkt die dit jaar zal
plaatsvinden op 8 december 2019.
Art. 1 - DEELNEMERS:
Mogen deelnemen aan de kerstmarkt:
a. Herentalse verenigingen die producten aanbieden die onmiddellijk verband houden met Kerstmis
en eindejaar en verenigbaar zijn met het concept van de kerstmarkt. Deze verenigingen moeten
aangesloten zijn bij een door de stad Herentals erkende adviesraad, of rechtstreeks door de stad
erkend zijn. Enkel Herentalse verenigingen kunnen eten en drank te koop aanbieden voor
consumptie ter plaatse. Voor de familiale kerstmarkt is de verkoop van alcohol houdende dranken
NIET toegelaten.
Verenigingen mogen niet onder hun eigen naam professionele handelaars of marktkramers eten
en/of dranken laten verkopen.
b. Handelaars die producten aanbieden die onmiddellijk verband houden met Kerstmis en eindejaar
en verenigbaar zijn met het concept van de kerstmarkt. Handelaars kunnen geen eten en drank
verkopen om ter plaatse te consumeren.
c. Particulieren die niet-vercommercialiseerde producten aanbieden die onmiddellijk verband
houden met Kerstmis en eindejaar en verenigbaar zijn met het concept van de kerstmarkt.
Particulieren kunnen geen eten en drank verkopen om ter plaatse te consumeren.
Toerisme Herentals VZW is verantwoordelijk voor het beheer van de kerstmarkt en beslist zonder
verhaalmogelijkheid over alle inschrijvingen en betwistingen die uit artikel 1 zouden kunnen
voortvloeien.
Toerisme Herentals VZW kan standhouders die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement,
verwijderen van de kerstmarkt, en/of de deelname aan een of meerdere volgende
kerstmarkten ontzeggen.
Art. 2 - DEELNAME- en INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:
a. Deelnemen:
Deelnemen aan de kerstmarkt is enkel toegelaten door vooraf een schriftelijke aanvraag te doen bij
de dienst toerisme. De kandidatuurstelling moet gebeuren aan de hand van een
inschrijvingsformulier. Dit formulier kan bekomen worden bij de dienst toerisme of aangevraagd
worden per mail op toerisme@herentals.be. Inschrijven kan ook online via
www.herentals.be/inschrijving-kerstmarkt.
b. Inschrijving en toewijzing:
De inschrijving of het inschrijvingsformulier moet voor 20 november schriftelijk en volledig ingevuld
toekomen bij Toerisme Herentals VZW, Grote Markt 35, 2200 Herentals. Op het
inschrijvingsformulier wordt duidelijk de naam en het GSM-nummer van de
standverantwoordelijke en van de afvalverantwoordelijke vermeld.
De deelname is definitief na betaling van de standplaats, voor 20 november 2019. Elke standhouder
krijgt een bevestiging als zijn inschrijving en betaling in orde is.
Laattijdige aanvragen voor deelname moeten onmiddellijk bij inschrijving betalen.
Bij contante betaling moet het standgeld betaald worden samen met de inschrijving, ten laatste op
15 november, op het kantoor van de dienst toerisme. Betalingen door storting moeten ons voor 20
november bereiken en gebeuren op de rekening van Toerisme Herentals VZW - BE10 0011 5931
5304.
Het standgeld wordt bepaald door Toerisme Herentals VZW.
De raad van bestuur van Toerisme Herentals VZW beslist autonoom en zonder verhaal over de
toepassing en interpretatie van dit reglement. Door betaling van het standgeld huurprijs stemt de
deelnemer in met het reglement.
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In het standgeld is het gebruik van standaardkramen (4 m x 2 m), die door Toerisme Herentals VZW
ter beschikking gesteld worden, inbegrepen.
Verenigingen die alcoholische drank verkopen zijn verplicht om twee kramen te huren. Een kraam
moet als verbruiksgedeelte worden ingericht.
Annulatie van de standplaats na 20 november geeft onder geen beding recht op terugbetaling van
het standgeld. Toerisme Herentals VZW heeft het recht om de vrijgekomen standplaats opnieuw te
verhuren of toe te wijzen.
De standplaatsen worden toegewezen in functie van de gekozen formule (familiale kerstmarkt –
‘Kerst in Thals’ – beide gecombineerd).
Alleen Toerisme Herentals VZW bepaalt de plaats en de oppervlakte van de standen. Er is geen
mogelijkheid tot verhaal.
Art. 3. ALGEMENE VOORWAARDEN:
a. opstelling en afbraak:
Opstelling:
- Alle deelnemers aan de kerstmarkt worden vanaf 12 uur op hun standplaats toegelaten. De
standen moeten om 14 uur volledig bedrijfsklaar en bemand zijn.
Afbraak namiddagmarkt:
Tot 19 uur, bij het einde van de familiale kerstmarkt, blijven de standen bemand.
Om 20 uur moeten de standen volledig ontruimd zijn.
Afbraak ‘Kerst in Thals:
Tot 21 uur, het einde van ‘Kerst in Thals’, blijven de standen bemand.
Om 22 uur moeten de standen volledig ontruimd zijn.
Tijdens de kerstmarkt mogen er geen auto’s of aanhangwagens op de markt blijven.
De deelnemers moeten zelf zorgen voor de nodige verlengkabels tussen de verdeelkasten en hun
standplaats. De kosten van het elektriciteitsverbruik zijn ten laste van Toerisme Herentals VZW. Er
worden voldoende aansluitingspunten voorzien. Het elektriciteitsverbruik per kraam moet echter
beperkt blijven tot 3.000 watt per uur.
b. inrichting standen:
Aan de deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om een eigen kraam te gebruiken. De maximale
toegelaten afmetingen zijn 8 m lang bij 4 m diep. U moet dit wel al bij de inschrijving bevestigen,
met opgave van de afmetingen en het type van constructie (chalet, tent, etc.) om ons toe te laten de
plaatsverdeling optimaal te plannen. Toerisme Herentals VZW beslist autonoom, in functie van de
beschikbare ruimte, over het al dan niet toestaan van het gebruik van een eigen kraam.
Ook bij het gebruik van een eigen kraam blijft het volledige standgeld verschuldigd.
De deelnemers richten hun stand in kerstsfeer in.
Bijkomende uitbouw van kramen en wijziging van de opstelling ervan, is onder gelijk welke vorm
verboden. Ook elke verkoop buiten de stand wordt niet toegelaten.
De deelnemers mogen zelf geen geluidsinstallaties meebrengen en mogen de muziek die door de
organisatoren voorzien wordt niet verstoren.
Ingeval van uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen de inrichters toelating geven om
bijkomende schermen te plaatsen (terras-parasols e.d.). Deze mogen echter op geen enkele wijze de
vrije doorgang van de bezoekers en eventuele interventievoertuigen hinderen. In voorkomend geval
dienen de standhouders de gegeven instructies strikt op te volgen.
c. dranken en eetwaren:
Verkoop van alcoholische dranken die niet voor onmiddellijke consumptie bestemd zijn, is
verboden. Drank mag enkel aangeboden worden in standaard-hoeveelheden voor individueel
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verbruik. Drank mag niet aangeboden worden in glas – noch in flessen (of flesjes), noch in glazen –
of in breekbare materialen die een veiligheidsrisico kunnen inhouden.
Verkoop van drank in blik is toegelaten (max. 33 cl.). De standhouders moeten hiervoor zelf de
nodige PMD-zakken voorzien.
Het is verboden alcoholische drank met een hoger alcoholgehalte dan 22° te koop of ter
consumptie aan te bieden.
Etenswaren mogen de versheiddatum niet overschreden hebben. Ze moeten koel bewaard en
correct bereid worden.
De standhouders die voedingsmiddelen of drank verkopen moeten zoveel mogelijk met
herbruikbare of recycleerbare materialen werken. Zij moeten ervoor zorgen dat er goed bereikbare
afvalrecipiënten duidelijk zichtbaar in de omgeving van hun kraam zijn geplaatst.
Op de kerstmarkt mogen geen andere producten verkocht worden dan die door de raad van
bestuur van Toerisme Herentals VZW toegelaten zijn.
d. afval:
De standhouders laten hun stand achter in de oorspronkelijke staat.
Niemand laat afval achter.
Eventuele kosten voor het opruimen van achtergebleven afval voor uw kraam worden aan u
doorgerekend!
Voor de verzameling van restafval, papier/karton, groenafval en glas zullen er vier afvalcontainers
geplaatst worden tussen de kerststal en de Lakenhal.
De zakken restafval en ook verzameld papier/karton, groenafval en glas kunnen vanaf 17 uur tot 22
uur in de vier verschillende containers geselecteerd gedeponeerd worden.
- Restafval: Toerisme Herentals VZW biedt restafvalzakken aan – prijs: 2,00 euro per zak. Restafval
mag enkel in deze zakken in de daartoe bestemde container gedeponeerd worden.
- Groenafval (versiering): wordt door de deelnemers zelf verwijderd en naar de daarvoor bestemde
container gebracht.
- Karton en papier: dient in de daartoe voorziene container gedeponeerd te worden.
- Glas: dient gesorteerd (kleurloos/gekleurd) in de glascontainers gestort te worden.
PMD-afval (blikjes e.d.) moet door de standhouders meegenomen worden.
e. schade:
De standhouders zijn te allen tijde aansprakelijk voor iedere beschadiging aan de gehuurde standen,
aan het openbaar domein, aan de ter beschikking gestelde uitrusting en elektriciteitskasten en door
hun veroorzaakte schade aan derden.
f. openbare orde:
De standhouders moeten toezicht houden op de bezoekers van hun stand.
Aan personen in kennelijke staat van dronkenschap mogen geen alcoholhoudende dranken meer
verkocht of geschonken worden.
Voor verkoop of schenken van alcoholhoudende dranken aan jongeren moet de geldende
wetgeving strikt worden opgevolgd.
De organisatoren houden zich het recht voor om – bij kennelijke overtreding van deze richtlijnen –
de verdere verkoop van alcoholhoudende dranken op de betrokken stand te verbieden.
Art. 4. VEILIGHEID:
Er mogen geen vuurkorven geplaatst worden.
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Voor het verlichten van de kramen is enkel elektrisch licht toegelaten. Dit moet zo geplaatst worden
dat er geen brand- of ander gevaar kan ontstaan.
Toerisme Herentals VZW stelt een standaard verlichtingsslang ter beschikking van elke deelnemer.
Elektrische toestellen moeten voorzien zijn van het CE-keurmerk en moeten in goede staat verkeren.
Toestellen die werken op propaan en/of butaangas moeten een keuringsattest hebben van een
erkend organisme.
Toerisme Herentals VZW zal voor de aanvang van de kerstmarkt alle kook- en baktoestellen laten
keuren door een beëdigd keurder die hiervoor een globaal PV opmaakt. De kosten van deze keuring
zijn ten laste van Toerisme Herentals VZW.
Toestellen die niet in orde zijn, mogen niet gebruikt worden.
Tegen de beslissingen van de beëdigd keurder is geen verhaal mogelijk.
De deelnemers die werken met propaan en/of butaangastoestellen moeten ook een
brandblusapparaat en een blusdeken in de buurt van dit toestel hebben.
Art. 5 TOEPASSING RICHTLIJNEN BRANDVEILIGHEID:
a. toegangswegen:
In toepassing van de richtlijnen van de brandweer voorzien de inrichters in een correcte inplanting
van de standen en toegangswegen. (Min. vrije wegruimte >4m.)
Om de toegang van interventievoertuigen te verzekeren moeten de standhouders deze
doorgangen ten allen tijde vrij houden van enig obstakel.
b. veiligheid elektrische installaties & bak-, braad- en, kooktoestellen:
Zie Art.4 hiervoor.
Art. 6 TOEPASSING GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN:
Onverminderd de bepalingen van bovenstaande inschrijvingsvoorwaarden is het Gemeentelijk
reglement voor de Kerstmarkt van Herentals – zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 6
november 2018 – in al zijn bepalingen van toepassing.
Onverminderd de bepalingen van bovenstaande inschrijvingsvoorwaarden zijn de reglementen van
de brandweerzone betreffende de brandveiligheid in gebouwen en op het openbaar domein evenals
de reglementen van de politiezone – goedgekeurd op 6 februari 2018 – betreffende de openbare
orde in al hun bepalingen van toepassing.
Art. 7 PUNTEN NIET VOORZIEN IN DE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:
Onverminderd de bepalingen voorzien in bovenstaande inschrijvingsvoorwaarden verleent Toerisme
Herentals VZW aan haar aangestelde vertegenwoordigers en bestuurders ter plaatse alle nodige
beslissingsbevoegdheden om – ingeval van onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke
beslissing vereisen – op te treden in haar naam en hiervoor de nodige maatregelen te treffen.
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