Reglement standhouders kerstmarkt Oedelem op 10 december 2022
INSCHRIJVING
Een standhouder kan pas effectief deelnemen als in volgende zaken is voldaan:
1. Ingevuld deelnameformulier doorgezonden, uiterlijk tegen 01/12/2022
2. Betaling voldaan uiterlijk tegen 01/12/2022
3. bevestigingsmail ontvangen
Bij het bevestigen van de deelname en het toekennen van de standen wordt rekening gehouden met
en in deze volgorde:
1. Het voldoen aan bovenstaande voorwaarden
2. Eerdere deelname
3. Datum van binnenkomst inschrijving
4. Aanbod
UURREGELING 10 DECEMBER:
09.00u Opbouw standen en aanmelden bij secretariaat (Schepenhuys)
15.30u Alle voertuigen dienen van het terrein verwijderd te zijn
16.00u Controle brandweer en organisatie (1 verantwoordelijke verplicht aanwezig per stand)
17.00u Start kerstmarkt
23.45u Afbouw kan beginnen, auto’s (standhouders) mogen voorzichtig de kerstmarkt oprijden
• De uurregeling dient strikt gerespecteerd te worden om een vlot verloop van de kerstmarkt te
garanderen.
• Standhouders die opruimen vóór het sluitingsuur van de kerstmarkt, worden volgende edities niet
meer uitgenodigd. In uitzonderlijke situaties kan enkel in overleg met de organisatie de stand vroeger
gesloten worden, het echter oprijden van auto’s zal niet vroeger worden toegestaan omwille van de
veiligheid.
• Zowel de organisatie als de politie zal toezicht houden op het respecteren van het eind uur.
• Bij de veiligheidsrondgang van de brandweer om 15.30u dient de stand verantwoordelijke
aanwezig te zijn. Geef extra aandacht op datum brandblusser en datum slang gasaanvoer.
MATERIAAL
• Materiaal dat door de organisatie gebruikt wordt ter inrichting van de kerstmarkt (verlichting,
verdeelkasten, verlengdraden, slingers, vuurkorven, Kerstbomen,..), dient met de nodige
voorzichtigheid behandeld te worden. Deze materialen mogen onder geen enkel beding

meegenomen worden.
STANDEN
• Vóór het opbouwen van de stand, wordt er gevraagd u aan te bieden in het secretariaat in het
Schepenhuys.
• Elke stand blijft binnen de afmetingen van de door de organisatie getekende en toegekende zone.
• De standen worden op geen enkele wijze verankerd aan straatmeubilair, de muren van de
gebouwen of het grondoppervlak van het plein en straat.
• Er worden geen beschadigingen aangebracht aan de oorspronkelijke staat van het straatmeubilair,
de muren van de gebouwen en het grondoppervlak van het plein en straat.
• De standhouder dient (bij hevige wind) zelf gewichten/versteviging voor zijn kraam te voorzien.
• Er wordt gevraagd om de afbouw van de stand zo compact mogelijk te maken. Dit om het oprijden
van de wagens te vergemakkelijken.
• Er wordt achtergrondmuziek voorzien door de organisatie.
ELEKTRICITEIT
• Elektriciteit moet op voorhand aangevraagd worden en zal dan ter beschikking worden gesteld op
de standplaats. Dit kost €25 per stopcontact (3500Wath).
• De standhouder mag ook zelf elektriciteit voorzien.
• De standhouder voorziet zelf in verlichting.
• Indien elektriciteit aangevraagd moet elke stand zal binnen de 25lm een aansluitpunt vinden. Elke
standhouder voorziet zelf een veilige verlengdraad van 25lm. Indien nodig, voorziet de standhouder
ook reglementaire verdeeldozen.
• Bij regen of sneeuw mogen de verdeeldozen niet op de grond liggen.
• Kook- en bakplaten zijn enkel toegelaten op gas. Ook hier weer dient de fles achteraan buiten de
tent geplaatst te worden.
VERWARMING STANDEN
• Verwarmen van uw stand is enkel toegelaten met gastoestellen. Uw gasfles dient achteraan buiten
de tent geplaatst te worden, er dient een slangbreukventiel tussen de gasfles en de darm te zitten én
de vervaldatum op uw gasdarm en gasfles moet nagekeken worden. Gasdarmen waarbij de
vervaldatum niet meer zichtbaar is, worden beschouwd als onveilig en mogen derhalve NIET gebruikt
worden. https://eigenarbeid.files.wordpress.com/2015/02/gasslang-datum.jpg
AANGEBODEN KOOPWAAR
• De standhouders houden zich aan de producten die zij op hun inschrijvingsformulier invulden.
• De politie van Beernem benadrukt dat een PV kan worden opgesteld bij het schenken van alcohol
aan zichtbaar dronken personen. Bovendien benadrukken zij dat het verboden is om
alcoholhoudende dranken te schenken aan -16 jarigen en sterke dranken aan -18 jarigen.

VEILIGHEID
• Het gebruik van kaarsen, fakkels, vuurpotten en vuurkorven is verboden. Enkel de vuurkorven van
de organisatie worden geplaatst.
• De organisatie voorziet brandblusapparaten voor deze vuurkorven. Deze zullen evenredig verdeeld
worden over het aantal standen.

• Iedere stand moet zelf een gekeurde brandblusapparaat voorzien. Plaats die op een toegankelijke
en goed bereikbare plaats.
• Elke gasinstallatie dient uitgerust te zijn met een slangbreukventiel of terugslagklep.
• De brandweer, politie en/of organisatie behouden zich het recht om materialen, installaties of
standen te weigeren indien deze een risico inhouden voor deelnemers en/of bezoekers.
• Heb je opmerkingen/vragen contacteer de verantwoordelijke veiligheid: Jan De Loof 0472 52 02 22
PARKEERGELEGENHEID EN VERKEER
• kraamhouders kunnen zich parkeren op reglementaire openbare parkeerplaatsen.
• Er geldt eveneens een rijverbod (doorgaand verkeer) in de Oudezakstraat en op de markt, van 09u
tem 06.00u(zondag). De kraamhouders zijn ‘plaatselijk verkeer’ en mogen er laden en lossen van 0915:30u en van 24-06u(zondag).
AFVAL
• Elke standhouder is verplicht om zijn eigen afval te verzamelen en mee te nemen. Er mag geen
afval op de standplaats achter blijven. De gehele oppervlakte van de stand dient in zuivere staat
afgeleverd te worden
• De gemeente Beernem voorziet afvaleilanden, deze staan uitsluitend ten dienste van de bezoekers.
• Glas dient zelf ook terug meegenomen te worden
• Standhouders staan zelf in voor de afbraak van hun kraam.
• Indien er materiaal/afval achter blijft zal de organisatie VZW Den Bunker de nodige maatregelen
treffen en zullen de kosten doorgerekend worden aan de standhouders. Dit met een min van €30,PROBLEMEN
• Bij praktische problemen tijdens de kerstmarkt kan je steeds de organisatie contacteren op het
nummer 0472 52 02 22. Of zich melden bij het secretariaat in het Schepenhuys.
• Bij kleine tuchtproblemen kan je de toezichthoudende politiemensen aanspreken.
• Bij noodsituaties bel je het nummer 112.
AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan -,of diefstal van materialen
of tenten.
Het reglement van deze kerstmarkt is opgesteld om een vlot en veilig verloop van het evenement te
garanderen, zowel voor de standhouders, als voor de talrijke bezoekers. De organisatie rekent dan
ook op de volledige medewerking van de standhouders en bezoekers. Inbreuken kunnen leiden tot
een weigering van de stand op volgende edities van de kerstmarkt Oedelem. Hierin beslist de
organisatie. In extremis kan zelfs beslist worden een stand per direct te sluiten.
De politie zal streng toezien op het naleven van gemeentelijke- en verkeersreglementen, alsook het
naleven van de wet op de dronkenschap en lawaaihinder. Een PV van de politie betekent dan ook
uitsluiting voor volgende edities.

