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Reglement Kerstmarkt Koningshooikt 2018 
 

1) de kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 22 december , op het Koningsplein  

2) ofwel zet de inschrijver zijn tent zelf op en breekt na de kerstmarkt terug af (40 euro)  indien de tent niet word afgebroken 

en/of goed opgeplooid en opgeborgen zal de borg worden ingehouden, ofwel plaatst de dorpsraad en breekt af voor de 

inschrijver (90 euro). Tenten die door de dorpsraad worden opgezet krijgen een markering die niet verwijderd mag worden. 

Indien markering verdwenen is moet de huurder de tent zelf afbreken. 

3) het opzetten en inrichten van de tent kan gebeuren tussen 12 en 16 uur. Om 16 uur moet de tent in orde zijn.  

4) de kerstmarkt zelf vangt aan om 17 uur en eindigt ten vroegste om 23 uur, ten laatste om 24 uur  

5) de ontruiming van de tenten en het afbreken moet beëindigd zijn uiterlijk om 01:30 uur op 23 december  

6) een gehuurde tent kan niet onderverhuurd worden  

7) de waarborg kan geheel of gedeeltelijk door de Dorpsraad worden ingehouden ingeval de inschrijver niet of niet tijdig  

komt opdagen, zich niet aan het reglement houdt, schade aanbrengt aan de tent of aan elementen die deel uitmaken van de  

kerstmarkt, veiligheidsvoorschriften negeert of onderrichtingen van de Dorpsraad niet naleeft. De terug te storten  

waarborgen worden aan de inschrijvers overgeschreven uiterlijk op 1 februari 2019. Eventuele discussies worden enkel  

door de Dorpsraad beslecht.  

8) Enkel producten die te maken hebben met het kerstgebeuren, of met de winter(koude) of geschenkartikelen mogen worden  

aangeboden en/of verkocht.  

9) De tenten hebben een afmeting van 4x3 meter. Per tent worden een tafel en twee stoelen ter beschikking gesteld en een  

guirlande als sfeerverlichting.  

10) Het is verboden bijkomende tenten of paraplu’s te plaatsen.  

11) Het is aan alle inschrijvers verboden muziek te maken tijdens de kerstmarkt. Enkel de door de Dorpsraad aangezochte  

muzikanten zullen voor sfeermuziek zorgen.  

12) Waar verwarmde olie of frituurvet gebruikt wordt dient een branddeken aanwezig te zijn binnen handbereik. Braad en/of  

bakapparatuur moet op een stabiele wijze zijn opgesteld  

13) Gasflessen dienen opgesteld buiten de tenten en ze moeten worden aangesloten met spanringen. De gasslangen en -  

ontspanners mogen niet ouder zijn dan vijf jaar.  

14) Om rookhinder te vermijden mogen er geen vuurkorven, kachels of andere houtgestookte elementen geplaatst worden 

tenzij door de Dorpsraad zelf. Terrasverwarmers op gas mogen wel. (let op de datum gasslang) 

15) Waar gas of petroleum wordt gebruikt moet een poederblusser (gekeurd sinds minder dan één jaar) van 6kg type ABC  

aanwezig zijn.  

16) per tent wordt één elektrische voeding voorzien. Het maximale verbruik per tent mag hoogstens 3.000 Kwh zijn. Verkeerd  

gebruik of onveilige apparatuur, waardoor stroompannes of kortsluitingen ontstaan, of wanneer meer dan 3000 Kwh per  

tent wordt gebruikt, kunnen aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk inhouden van de waarborg.  

17)De inschrijver brengt zelf twee verlengkabels 3G2.5 mee van ten minste 50 meter en een trapladdertje als men de tent zelf 

opstelt. 

18) Alle elektrische apparatuur en versiering moet beantwoorden aan het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties.  

19) Per tent wordt één guirlande sfeerverlichting ter beschikking gesteld. Indien meer licht gewenst wordt, dient de inschrijver  

zelf daarvoor te zorgen  

20) De stad Lier voert, bijgestaan door de brandweer, voor de aanvang een veiligheidscontrole uit, samen met een  

verantwoordelijke van de Dorpsraad. Ook tijdens het verdere verloop kan de brandweer steeds controles uitvoeren. Elke  

stand die niet in orde blijkt met de veiligheidsvoorschriften, dient ofwel zich onmiddellijk in orde te stellen, ofwel wordt de  

stand onmiddellijk gesloten, op last van de brandweer, de politie, of de verantwoordelijke van de Dorpsraad.  

21) Alle inschrijvers voorzien een vuilbak en/of vuilzak met houder om bij de tent te zetten.  

22) Afval mag niet worden achtergelaten, maar moet door de inschrijvers worden meegenomen. Wanneer toch afval wordt  

achtergelaten kan de waarborg geheel of gedeeltelijk worden ingehouden. Afval verbranden is eveneens verboden.  

23) Tijdens de kerstmarkt is politieke promotie, hetzij mondeling, hetzij door iets uit te delen of te verkopen, verboden.  

 

De inschrijver voor het gebruik van één of meer tenten tijdens de kerstmarkt te Koningshooikt op 22/12/2018, gaat akkoord 

met dit reglement en zal het respecteren, zoniet kan de verantwoordelijke van de Dorpsraad het gebruik van de tent doen 

ophouden, door ze te sluiten.  

 

De Dorpsraad kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor daden (en de gevolgen daarvan) van inschrijvers ten opzichte van  

burgers of andere deelnemers of instanties. Ieder inschrijver vrijwaart de VZW Dorpsraad Koningshooikt voor schade door 

hem veroorzaak 


