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INSCHRIJVING 
 
- Enkel professionele marktkramers en erkende Lembeekse verenigingen en lokale 
middenstand kunnen deelnemen aan de Feestmarkt. 
 
- Inschrijven kan via mail of per post met het inschrijvingsformulier te vinden op de site. 
 
- Inschrijvingen worden vooraf nagezien op de soort van verkoop van artikelen; deze 
inschrijving kan geweigerd worden door het jaarmarktcomité in kader van te veel identieke 
marktkramers met dezelfde verkoopsartikels. 
 
- Uw inschrijving is definitief wanneer u het inschrijvingsformulier terugstuurt en de betaling 
is gebeurd voor 1 oktober 2018. 
 
 
 
BETALING 
 
- Lokale middenstand staan kosteloos. 
 
- Erkende Lembeekse verenigingen betalen 30 euro voor minimum 3 lopende meter en 10 
euro extra voor elke bijkomende meter. 
 
- Professionele marktkramers worden opgedeeld in 2 categorieën: 
 
1. Alle eet- en drankkramen, -standen en –wagens met de verkoop van hamburgers, hotdogs, 
snacks, pita, pizza, wok, loempia, wafels, pannenkoeken e.d. of dranken of cocktails voor 
directe consumptie, 
betalen 10 euro per lopende meter bij betaling op voor 1 okt.  OF 15 euro / lm ter plaatse. 
 
2. Alle kramen die geen voeding of drank verkopen, 
of kramen die voeding voor niet-directe consumptie verkopen zoals enkel snoep, 
mattentaarten, groenten en fruit, kaas of droge worst / salami of dergelijke, 
betalen 4 euro per lopende meter bij betaling op voor 1 okt. OF 8 euro / lm ter plaatse. 
 
- Betaling bij inschrijving op voorhand gebeurd door overschrijving op rekeningnummer van 
Lembeek Leeft vzw - BE48 7340 3368 9927 
 
- Betaling ter plaatse gebeurd cash aan de marktleider of zijn vervanger tijdens de markt. 
 
- Deelnemers aan de markt die, op de aangegeven datum 1 oktober 2018, hun 
inschrijvingsgeld niet gestort hebben, kunnen we hun standplaats niet garanderen. 
  
 
 
 



AANKOMST & PLAATSING & VERTREK 
 
- U moet zich tussen 6u30 en 7u45 aanbieden bij de marktleider voor de toewijzing van uw 
standplaats. Ingeschreven of niet. 
 
- Niemand mag op eigen initiatief een standplaats innemen. 
 
- Voorrang wordt gegeven aan vooraf ingeschreven en betaalde marktkramers die het jaar 
ervoor reeds hebben deelgenomen. Deze krijgen meestal hun plaats van het jaar ervoor. 
Dan komen vooraf ingeschreven en betaalde marktkramers die het jaar ervoor niet hebben 
deelgenomen.  
Als er dan nog plaats is, komen de niet-ingeschreven of nog niet betaalde marktkramers, de 
zogenaamde risico’s of spontane marktkramers aan de beurt. 
 
- Overmacht kan leiden dat de marktkramer niet op dezelfde plaats staat van het jaar ervoor, 
bv vorige jaar plaats voor een woonhuis, dit jaar is dit woonhuis een winkel geworden; 
vanzelfsprekend dat deze winkel voorrang krijgt. (lokale middenstand); een oplossing wordt 
gezocht met de marktleider. 
 
- Afwijkingen op de opgegeven lopende meters, worden in onderling overleg behandeld. 
 
- Standplaatsen worden niet onderverhuurd alsook niet verder verdeeld. 
 
- Een minimum doorgang voor de hulpdiensten dient voorzien te worden. 
 
- Voertuigen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de verkoop, moeten onmiddellijk na het 
uitladen en alleszins voor 8u00 van het marktgedeelte worden verwijderd. 
 
- Het einde van de markt in voorzien vanaf 16u00. Een mogelijk vroeger vertrek zal met de 
marktleider overwogen worden. 
 
- De openbare weg moet vrijgemaakt zijn voor het verkeer vanaf 18u00.  
 
 
AFVALBELEID 
 
- De standplaatsen moeten achtergelaten worden zoals u ze gekregen hebt, dit zal 
gecontroleerd worden bij uw vertrek. 
 
- Er wordt geen verpakkingmateriaal, plastiek of ander afval achtergelaten. 
 
- Deelnemers die eetgelegenheid aan de standplaats moeten vuilnisbakken voorzien. 
 
- Het is verboden dierlijke of plantaardige vetten, minerale oliën, ontvlambare stoffen of 
vluchtige solventen te lozen in de riolering.  
 
- Indien er vuil aanwezig is, bent u daarvoor verantwoordelijk en zal er u een boete van 50 
euro aangerekend worden voor de opkuis.  
 
 



VERZEKERING en AANSPRAKELIJKHEID 
 
- Iedere deelnemer dient zich te verzekeren tegen mogelijke risico’s. 
 
- Bij eventuele ongevallen of het niet naleven van het algemeen marktreglement, zal de 
aansprakelijkheid van de overtreder worden ingeroepen.   
 
 
 
BRANDVEILIGHEID 
 
- Deelnemers met kook-, bak-, braad- of verwarmingstoestellen moeten in orde zijn met de 
brandveiligheid en moeten een blustoestel in de omgeving hebben. 
 
- Bij gebruik van frituren moet er een branddeken voor handen zijn. 
 
- Bij gebruik van gasflessen, max 2 ter plaatse, dienen deze veilig opgesteld te worden. 
Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementering qua brandveiligheid. 
 
- Controle kan te allen tijde worden uitgevoerd door de bevoegde instanties. 
 
 
 
ALGEMEEN 
 
- Elke deelnemer die gegiste of geestrijke drank verkoopt, is op de hoogte van de wet op 
drankverkoop en moet deze naleven. Een drankvergunning wordt aangevraagd door de 
organisatie Lembeek Leeft vzw aan de Stad Halle. 
 
-Verkoop van aanstootgevende artikelen of wapens is niet toegelaten. 
 
- Elke deelnemer zal het Vlaams karakter van de Stad Halle eerbiedigen en uitsluitend de 
Nederlandse taal gebruiken. 


