Reglement van de Rommel- en brocantemarkt
op 25/06/2017
ter gelegenheid van
Malle Malefeest
te 8310 Brugge (Sint-Kruis)

1.

Standplaats - Prijs
Eén standplaats bedraagt 6 m (= zes lopende meter) voor niet-professionele deelnemers/standhouders.
De prijs per standplaats van 6 m is € 15.
De vermelde prijs is enkel voor een standplaats, zonder andere voorzieningen. Op het parcours zijn er
geen voorzieningen voor o.m. elektriciteit, gas, water.
De prijs per standplaats wordt voor professionele deelnemers/standhouders volgens afzonderlijke
overeenkomsten vastgelegd, naargelang de aard van de aangeboden waren/goederen.

2.

Inschrijvingen


Iedere persoon die inschrijft voor deelname zorgt voor de juistheid van zijn gegevens (naam,
adres, …). Bij de inschrijving online worden de ingevoerde gegevens, zonder meer, geregistreerd;
eventuele fouten incluis.



Naamloze en fictieve inschrijvingen worden onmiddellijk geschrapt.



De inschrijvingen worden chronologisch behandeld. Standhouders van het vorige jaar hebben
voorrang bij de (her)toekenning van de standplaatsen.



Door de inschrijving verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van huidig reglement en het
te aanvaarden.



De inrichters van Malle Malefeest behouden zich het recht voor om deelnemers (particulieren of
professionele verkopers) te weigeren die niet passen in het opzet van de rommel- en
brocantemarkt – Malle Malefeest of die de wetgeving (o.m. de wetgeving op de ambulante handel)
overtreden.

3.

Verantwoordelijkheid
3.1. De inrichters
De inrichters van Malle Malefeest zijn ontslagen van alle verantwoordelijkheid i.v.m. toegebrachte
schade aan, of vernietiging van materialen en goederen van deelnemers door regen, wind, hagel,
licht, uitzonderlijke weersomstandigheden, wateroverlast, overstroming, hitte, brand, diefstal of
andere misdrijven door derden.
3.2. De deelnemers/standhouders
Elke deelnemer/standhouder is verantwoordelijk voor de goederen die hij verkoopt. Bij
overtredingen vastgesteld door de overheidsdiensten zijn de inrichters van Malle Malefeest niet
verantwoordelijk en zal de deelnemer/standhouder onmiddellijk van de rommel- en brocantemarkt
verwijderd worden.
Elke deelnemer/standhouder, of zijn vertegenwoordiger/aangestelde moet op vraag van de
inrichters altijd het ontvangen toegangsbewijs kunnen voorleggen.
Elke

deelnemer/standhouder

is

solidair

medeverantwoordelijk

voor/met

zijn

vertegenwoordiger/aangestelde op zijn stand/standplaats, in het bijzonder in geval van problemen
(diefstal, betwistingen en onregelmatigheden)
4.

Deelnemers/standhouders
4.1. Particulieren
Particulieren mogen deelnemen aan de rommel- en brocantemarkt voor de verkoop van
goederen/zaken uit eigen patrimonium of huishouden die gesleten zijn door het gebruik of die niet
meer in gebruik zijn.
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Particulieren mogen enkel producten verkopen die niet met het oog op de verkoop werden
aangekocht of gefabriceerd.
Het verkopen door particulieren moet dus noodzakelijkerwijs occasioneel zijn en mag niet de vorm
van een commerciële activiteit aannemen.
4.2. Professionele verkopers


Professionele verkopers kunnen toegelaten worden mits expliciete toelating. Professionele
verkopers dienen te beschikken over een machtiging voor ambulante activiteiten (de
zogenaamde leurkaart) en dienen zich te identificeren door middel van een bord geplaatst op
hun stand/standplaats op een voor de klanten zichtbare wijze. Dit identificatiebord dient
volgende vermeldingen te bevatten:
o

naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijke persoon voor eigen
rekening uitoefent of naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van

o
o

o

5.

het bedrijf op zich neemt
firmanaam en/of handelsbenaming
de gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is en indien
de zetel van het bedrijf zich niet in België bevindt, land en gemeente waar deze
gelegen is
het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het
identificatienummer dat dit vervangt indien het een buitenlands bedrijf betreft dat
geen zetel in België heeft.

Wet op ambulante handel
De wetgeving op de ambulante handel is van toepassing, in het bijzonder


Wet van 25 juni 1993 gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante en kermisactiviteiten



Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten

6.

Koopwaar - toegelaten/verboden
De koopwaar dient vooraf geprijsd te zijn.
6.1. Verboden algemeen (= voor particulieren en professionele verkopers)
Levende

en

opgezette dieren,

wapens,

onderdelen

van

wapens,

munitie,

erotica/porno,

namaakproducten, farmaceutische producten, medische apparatuur,
Edele metalen, gesteenten, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is
door wetgeving op de ambulante handel.
Alle goederen/voorwerpen/publicaties/gegevensdragers/... die een inbreuk vormen op de openbare
orde of op de goede zeden.
Overtreding van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met de wetgeving
(o.m. betreffende de openbare orde, de goede zeden) worden aan de bevoegde overheid gemeld.
6.2. Particulieren
6.2.1. Toegelaten
Alle tweedehandse goederen, rommel, antiek, brocante, curiosa, verzamelingen enz.
6.2.2. Verboden
Voeding, drank, snoepgoed, (droog)bloemen, bloembollen, reeksen/collecties van winkelnieuwe
producten,
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7.

Toegang voor de deelnemers/standhouders
De toegang tot het parcours wordt gegeven om 06.00 u (’s morgens).
Het oprijden van het parcours van de rommel- en brocantemarkt gebeurt op de wijze die aangeduid is
op het toegestuurde (per e-mail of per post) inschrijvingsbewijs.
Om de plaatsinneming vlot te laten verlopen, wordt bij het oprijden van het parcours van de rommel- en
brocantemarkt het ontvangen (per e-mail of per post) inschrijvingsbewijs getoond aan de inrichters.
Tijdens het laden en lossen waken de deelnemers/standhouders er over dat hun voertuig geen hindernis
vormt voor andere deelnemers/standhouders, voor het eventueel doorgaand verkeer, of voor de ordeof hulpdiensten.
7.1. Motorvoertuigen


Iedere deelnemer/standhouder kan maar met één auto (+ eventueel aanhangwagen) tegelijk
het parcours oprijden.



Professionele verkopers mogen, indien strikt noodzakelijk, hiervan afwijken, op voorwaarde
dat ze die noodzakelijkheid op voorhand (bij inschrijving) kenbaar maken en van de inrichters
van Malle Malefeest er goedkeuring voor krijgen.

8.

Ontruiming van de stand(en)/standplaats(en)
De standen/standplaatsen dienen op zondagavond volledig ontruimd te zijn. De inrichters van Malle
Malefeest zijn niet verantwoordelijk voor achtergebleven goederen.
De ontruiming van de standen/standplaatsen mag slechts starten vanaf 18.00 u, behoudens
uitzonderlijke omstandigheden (o.m. noodgeval, bevel van orde- en hulpdiensten).
Tijdens het laden en lossen waken de deelnemers/standhouders er over dat hun voertuig geen hindernis
vormt voor andere deelnemers/standhouders, voor het doorgaand verkeer, of voor de orde- of
hulpdiensten.
Bij de ontruiming van de stand(en)/standplaats(en) worden niet-verkochte goederen, afval, dozen, alle
verpakkingsmaterialen en andere zaken die door de deelnemer/standhouder werden aangebracht, door
hem terug meegenomen.
Iedere deelnemer/standhouder verlaat zijn stand/standplaats, in dezelfde toestand zoals hij deze
aantrof bij aanvang.
Deelnemers/standhouders die deze regels i.v.m. de ontruiming van de stand(en)/standplaatsen niet
naleven, kunnen door de inrichters van verdere deelname worden uitgesloten.
Indien niet-verkochte goederen, afval, dozen, alle andere verpakkingsmaterialen en andere zaken die
werden aangebracht, wetens en willens worden achterlaten, kan dit worden aangezien als sluikstorten.
In dergelijk geval, kan de deelnemer/standhouder

9.



gesanctioneerd worden door een bevoegde overheid (o.m. GAS-boete)



gevorderd worden de opruimingskosten te betalen.

Veiligheid
Het is niet toegelaten de toegekende standplaats(en) en standruimte te overschrijden en/of goederen
uit te stallen derwijze dat ze


de (wandelende) bezoekers hinderen, kunnen verwonden ….



de orde- en hulpdiensten kunnen hinderen bij interventies.
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Bij ongeval, ernstige feiten, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van de
inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere deelnemer/standhouder
verzocht worden de stand/standplaats dringend vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is
noch terugbetaling van de inschrijvingskosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
Samen met de politie en het gemeentebestuur van Brugge staan de inrichters in voor het toezicht en de
naleving van de orde op het parcours.
De beteugeling van openbare dronkenschap op de openbare weg is van toepassing.
10. Betaling van de standplaats(en)
Enkel via rekeningnummer BE60 7551 2729 4870 (BIC: AXABBE22 - bij AXA bank) op naam van Malle
Malefeest – 8310 Sint-Kruis met vermelding van het individuele referentienummer.
11. Diverse
Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en
zo spoedig mogelijk opgelost.
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