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Artikel 1 : - De marktkramers en demonstreerders-standwerkers die gebruik 

maken van verwarmingstoestellen zijn steeds verplicht hun burgerlijke 

aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingen te laten verzekeren. 

Op elk verzoek van de politie moet het bewijs worden voorgelegd dat aan deze 

verplichting werd voldaan. Een brandblustoestel, inhoudend 1 kg. poeder, op 

0,8 l. halogeen of 2 kg. CO2 en voorzien van het merkteken Benor moeten zij 

in hun onmiddellijke nabijheid hebben. De kramen moeten op zodanige wijze 

worden ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of 

onwelriekende vloeistoffen of de grond kunnen druipen. Indien zulks 

onmogelijk blijkt, moeten de marktkramers deze vloeistoffen in emmers of 

waterdichte kuipen opvangen. 

Artikel 2 : - Het gebruik van geluidsinstallaties door marktkramers en 

demonstreerders-standwerkers is slechts toegelaten in zoverre ze geen hinder 

zijn voor de omstaande deelnemers. Het is elke standhouder verboden zijn 

activiteiten derwijze uit te oefenen dat hij/zij de normale activiteiten van 

andere standhouders ernstig stoort of onmogelijk maakt. 

Het gebruik van een geluidsinstallatie door personen niet behorend tot de 

marktkramers en demonstreerders-standwerkers is niet toegelaten. 

Artikel 3 : - De verkopers dienen zich te gedragen naar de richtlijnen 

verstrekt door de marktleider en de plaatselijke politie voor wat betreft het 

plaatsen, uitstallen en opruimen van hun koopwaren. 

Artikel 4 : - Iedere marktkramer of demonstreerder is ertoe gehouden op de 

marktdag zelf in te staan voor de opruiming van allerlei afval voortkomende 

van zijn marktactiviteit. De marktkramer of demonstreerder neemt bij 

zijn/haar vertrek alle afvalproducten en verpakkingsmaterialen mee. 

Artikel 5 : - Tussen 8 en 12 uur is alle voertuigenverkeer op de markt 

verboden, ook voor de marktkramers of demonstreerders. Met uitzondering van 

de winkelwagens dienen eveneens tussen 8 en 12 uur alle voertuigen van de 

deelnemers op de marktplaats verwijderd te zijn, behalve in geval van 

overmacht. 

Artikel 6 : - Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een 

administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, 

conform de procedure in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet, tenzij 

voor dezelfde inbreuken door of krachtens een wet, een decreet of een 

ordonnantie straffen of administratieve sancties worden bepaald (GR 

30/06/2010). 

 


