
KERSTMARKTREGLEMENT VAN LONDERZEEL CENTRUM 
 
1. De kerstmarkt wordt georganiseerd door de Ondernemersgroep Londerzeel (OGL) 
i.s.m. het gemeentebestuur Londerzeel. 
 
2. De kerstmarkt vindt plaats op vrijdag 16 december 2016  in de Kerstraat, op de Markt en 
in de Brusselsestraat (van huisnummer 1 t.e.m. 14) vanaf 18 uur t.e.m. 23 uur. 

 
3. Elke vereniging dient 25 euro waarborg te betalen en alle andere deelnemers 
dienen 25 euro inschrijvingsgeld te betalen om deel te nemen. Dit bedrag moet 
betaald worden op het IBAN-nr BE89 0016 5940 6985 (OGL) vóór 30 

november. De inschrijving wordt pas bevestigd na ontvangst van dit bedrag. 
Indien een deelnemer toch niet aanwezig is op de kerstmarkt, dan kan deze 
plaats worden ingenomen door anderen én is er geen garantie tot het bekomen 
van diezelfde plaats het volgende jaar. 
 
4. In de maand januari wordt de waarborg van de verenigingen teruggestort door de 
OGL als deze effectief hebben deelgenomen aan de kerstmarkt. 
 
5. Handelaars - gelegen op het parcours van de kerstmarkt - die niet deelnemen, 
maar toch openhouden, mogen erop rekenen dat de toegang tot hun handelspand 
verzekerd blijft. Gelieve de OGL hiervan op de hoogte te brengen via 
kerstmarktlonderzeel@gmail.com. 
 
6. Elke vereniging of organisatie is verplicht het aanvraagformulier voor occasionele 
verkopen met niet-commercieel karakter in te vullen (zie bijlage) en dit uiterlijk 
14 dagen voor aanvang van de verkoop te bezorgen aan het gemeentebestuur 
van Londerzeel via economie@londerzeel.be. Dit formulier kan ook digitaal 
worden ingevuld via het webloket op www.londerzeel.be. De verantwoordelijke 
van de vereniging of organisatie verbindt er zich toe volgende afspraken te 
respecteren: 
a. Wanneer de verkoop betrekking heeft op voedingswaren bedoeld in een 
reglementering inzake volksgezondheid moeten deze waren bereid, 
bewaard, vervoerd en behandeld worden overeenkomstig de bepalingen 
vastgelegd door deze reglementering 
b. Elke verkoper is tijdens de verkoop herkenbaar door middel van een 
kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren 
 
7. De deelnemingsformulieren moeten vóór 30 november teruggestuurd worden 
naar de OGL via mail naar kerstmarktlonderzeel@gmail.com. Na deze datum 
worden er geen inschrijvingen meer aanvaard. De standplaatsen worden 
toegewezen volgens het tijdstip van inschrijving en de organisator behoudt het 
recht om inschrijvingen te aanvaarden of te weigeren. De organisator bepaalt ook 
voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik en behoudt zich het 
recht de standplaatsen toe te wijzen in functie van de voorgestelde producten. 
Het is verboden een andere plaats in te nemen dan de plaats die werd 
toegewezen en verboden om afgesloten standen met tafels e.d. te creëren. Alle 
producten moeten passen in de sfeer van de kerstmarkt. Bij een overaanbod van 
bepaalde producten zal een loting tussen de kandidaten gebeuren. Voorbeelden 
van producten die verkocht mogen worden op de kerstmarkt: warme appeltaart, 
soep, kaas, salami, escargots, pensen, Ardeense hesp, oesters, scampi, 
hammetje, pizza, kippenboutjes, poffertjes, pannenkoeken, warme 
chocolademelk, glühwein, cava, kaarsen, zelf vervaardigde kerstproducten, 
kerstdecoratie,… 
 
  



8. De deelnemers mogen hun stand opbouwen vanaf 16.00 uur (de straten worden 
afgesloten om 16.00 uur en parkeerverbod gaat in vanaf 15.30 uur) en moeten 
starten met het afbreken ervan om 23 uur. De voertuigen waarmee tenten en 
goederen worden aangevoerd, moeten onmiddellijk worden gelost en verwijderd 
van het parcours. Alle standen moeten verwijderd zijn om 24 uur. 
 

9. Indien een Londerzeelse vereniging niet beschikt over een tent, kunnen ze gratis 
een gemeentelijke tent (2,50 x 2,50 meter) ontlenen via de OGL. Gelieve deze 
aan te vragen via kerstmarktlonderzeel@gmail.com. De Technische dienst zorgt 
ervoor dat deze tenten op de juiste standplaats terecht komen (start bedeling om 
16 uur), maar de opbouw én afbraak moet gebeuren door de vereniging zelf. 
Vanaf 23.30 uur start de Technische dienst met het ophalen van de tenten. De 
verantwoordelijke van de vereniging zal te allen tijde aansprakelijk zijn voor 
iedere beschadiging aan de tent, ook voor de beschadigingen ontstaan buiten zijn 
schuld. 
 
10. Een Londerzeelse vereniging kan een marktstekker met 3 pinnen ontlenen bij de 
gemeente voor een waarborg van 20,00 euro. Gelieve deze te reserveren bij de 
dienst Lokale Economie via economie@londerzeel.be. 
 
11. Iedere deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn stand en moet de 
standplaats volledig opruimen bij het verlaten ervan. Het achterlaten van vuilnis 
op de standplaats zal worden beschouwd als sluikstort en als dusdanig worden 
beteugeld. Elke consumptiestand moet zelf minstens 1 afvalemmer voorzien. 
 
12. Het is aan de persoon die de standplaats kreeg toegewezen, uitdrukkelijk 
verboden de toegewezen standplaats over te dragen of aan derden rechten te 
verlenen, van welke aard ook, in verband met de toegewezen standplaats. 
 
13. Elke stand moet voorzien worden van een uithangbord met vermelding van de 
benaming en adres van de zetel (met uitzondering van de standen van de 
handelaars die vóór hun winkel verkopen) alsook de prijsvermelding van de te 
koop aangeboden goederen/dranken. 
 
14. De standhouders die drank schenken mogen dit doen in glas en/of in 
wegwerpmateriaal. In de bijlage vindt u de lijst van alcoholische dranken die zijn 
toegestaan om te schenken tijdens de kerstmarkt en ook de dranken die verboden 
zijn. Lege flessen mogen ingeleverd worden bij café De Palm (Markt 28). 
 
15. De politie verplicht elke standhouder die alcohol verkoopt om: 
� in de stand duidelijk en zichtbaar aan te brengen: “Alcohol verboden 

onder de 16 jaar” 
� geen alcoholische dranken meer op te dienen aan personen die kennelijk 
dronken zijn 
� bij twijfel over de leeftijdsgrens, de klant te vragen zijn leeftijd aan te 
tonen, anders wordt er niet geschonken 
� geen alcoholische dranken te verkopen per fles(-sen) 
� zich te houden aan de afspraak dat er geen alcoholische dranken mogen 
verkocht worden door minderjarige medewerkers 
 
  



16. Er is maar 1 stand (jeneverkraam) waar sterke dranken mogen worden verkocht. Die 
kan uitgebaat worden door maximaal drie Londerzeelse verenigingen (maximaal 2 
personen per vereniging van minstens 25 jaar) en men kan zich hiervoor 
kandidaat stellen via kerstmarktlonderzeel@gmail.com. Voor de twee personen 
die worden voorgedragen, moet er een uittreksel uit het strafregister (model 1) 
worden bijgevoegd als deze personen geen inwoner zijn van de gemeente 
Londerzeel. Zij moeten dit uittreksel afhalen bij het gemeentebestuur van hun 
woonplaats. Gelieve dit uittreksel vóór 30 november te bezorgen aan de dienst 
Lokale Economie via mail naar economie@londerzeel.be of via de post naar 
Gemeentebestuur, dienst Lokale Economie, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel. 
De verenigingen die de stand uitbaten, moeten hun drank afnemen bij Brouwerij 
Vercauteren (Malderendorp 27, info@brouwerijvercauteren.be). Zij regelen dit 
rechtstreeks met deze brouwerij. 
De verenigingen die de stand het jaar ervoor hebben uitgebaat, komen het 
huidige jaar niet meer in aanmerking. 
De verenigingen die het jeneverkraam uitbaten: 
� moeten zelf ook deelnemen met nog een andere stand 
� moeten zich houden aan de afspraak dat er geen sterke dranken mogen 
verkocht worden door minderjarige medewerkers 
� moeten in de stand duidelijk en zichtbaar aanbrengen: “Sterke dranken 

verboden onder de 18 jaar” 
 
17. Het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen is verboden. Het beschikbare 
vermogen laat dit niet toe. Indien deze kortgesloten wordt, kan de stroom in de 
elektriciteitskast uitvallen. 
 
18. Waar olie en frituurvet gebruikt worden voor de bereiding van warme gerechten, 
moet een branddeken aanwezig zijn. 
 
19. Het gebruik van gastoestellen moet worden beperkt en moet gebeuren conform de 
wettelijke voorschriften. Iedere standplaatshouder moet beschikken over een 
aangepast brandblusapparaat conform de richtlijnen van de Nationale Vereniging 
voor beveiliging tegen Brand (NVBB). De standen met gasflessen krijgen een goed 
bereikbare plaats toegewezen. 
 
20. Het gebruik van elektriciteit moet gebeuren met materiaal conform de wetgeving 
en het Algemeen Reglement Elektrische Installaties (AREI). Standhouders die 
elektrische stroom afnemen van de geplaatste elektriciteitskasten, zijn verplicht 
hun snoeren te beveiligen en voldoende verlengsnoeren mee te brengen. Er 
bevinden zich 4 elektriciteitskasten op het parcours: 1 in de Kerkstraat, 1 op het 
domein De Burcht, 1 op de Markt en 1 op de hoek Dorpsstraat-Kerkstraat. 
 
21. De brandweer wijst erop dat de inrichting van de stand moet voldoen aan de 
wetten, decreten en verordeningen inzake brandvoorkoming en bestrijding. Alle 
apparatuur in de standjes en de versiering moet beantwoorden aan het AREI. 
 
22. Open vuren (vb.: vlamschalen,…) alsook vuurkorven zijn verboden. Gelieve bij 
twijfel de brandweerdienst te contacteren via brandweer.londerzeel@zvbw.be of 
op 052 31 94 80. 
 
23. Het is verboden gebruik te maken van geluidsdragers (micro’s). Dit is zéér 
storend voor andere collega-standhouders. Muziek afkomstig van installaties in 
standen wordt getolereerd voor zover deze andere standhouders niet stoort en 
past in de kerstsfeer. 
 
24. Het gemeentebestuur regelt SABAM, de Billijke Vergoeding en sluit de nodige 
verzekering af voor dit evenement. 



 
25. De veiligheidscontrole door de brandweer en politie start om 17 uur. De 
verantwoordelijke van de stand moet hierbij aanwezig zijn om samen te bekijken 
of de stand in orde is. De politie is ook aanwezig tijdens de duur van de 
kerstmarkt. 
 
26. Tussen de rijen kramen zullen er doorgangen zijn van minstens 3 meter breed om 
een vlotte doorgang van de veiligheidsdiensten bij eventueel onheil of brand 
mogelijk te maken. De waterhydranten moeten steeds onmiddellijk kunnen 
vrijgemaakt worden. 
 
27. Het is verboden het verkeer van voetgangers te hinderen in de voor hen 
voorbehouden doorgangen door er voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te 
laten. 
 
28. Tijdens de kerstmarkt kunt u voor eerste hulp terecht bij het Rode Kruis (Oud 
Gemeentehuis, Markt 1). 
 
29. De richtlijnen van de marktleiding moeten stipt opgevolgd worden. Indien deze 
richtlijnen niet worden nageleefd, kan de OGL en/of het College van burgemeester 
en schepenen beslissen om deze deelnemer niet meer toe te laten op de volgende 
edities. Deelnemers kunnen eventuele klachten of vermeende 
onrechtvaardigheden uiten bij de marktleiding of schriftelijk overmaken aan de 
organisatoren. 
 
30. Door het aanvaarden van een standplaats verklaart de gebruiker zich akkoord met 
deze bepalingen. 
 
31. De organisatoren zijn niet verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen. 
 
32. Nuttige contacten: 
� OGL: kerstmarktlonderzeel@gmail.com of 052 30 93 23 
� Dienst Lokale Economie: economie@londerzeel.be of 052 31 50 63 
� Politiezone K-L-M: politie@politiezoneklm.be of 0800 90 333 
� Brandweerdienst Londerzeel: brandweer.londerzeel@zvbw.be of 052 31 94 80 


