REGLEMENT
LENTEBRADERIE
Artikel 1: Algemene bepalingen
a. Dit reglement is van toepassing op eenieder die als marktkramer/standhouder aan de door vzw
Mechelen MeeMaken georganiseerde evenementen deelneemt.
Met ‘deelnemer’, ‘standhouder’ of ‘marktkramer’ wordt in dit reglement bedoeld: het bedrijf
en zijn personeel dat zich heeft ingeschreven voor een door vzw Mechelen MeeMaken
georganiseerd evenement en wiens inschrijving als zodanig door de vzw Mechelen
MeeMaken is geaccepteerd.
b. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving en als herhaling bij toewijzing van de standplaats een
exemplaar van dit reglement en verklaart bij inschrijving zich te onderwerpen aan al de
voorschriften van het huidig reglement en verbindt zich ertoe dit strikt na te leven.
c. Naast dit reglement zijn tevens alle van overheidswege geldende voorschriften van kracht.
(Algemene Bestuurlijke Politieverordening)

Artikel 2: Inschrijving
Om deel te nemen aan de Lentebraderie, georganiseerd door Mechelen MeeMaken vzw
a. Dient de deelnemer te beschikken over een ‘machtiging als werkgever’ (leurderskaart)
b. Dient de kandidaat zich vooraf in te schrijven middels een door vzw Mechelen MeeMaken ter
beschikking gesteld online inschrijvingsformulier. Dit webformulier wordt ten vroegste 10 weken
voor aanvang van het evenement online geplaatst op de stedelijke website www.mechelen.be.
Inschrijvingsformulieren die niet volledig ingevuld zijn, zullen niet in behandeling worden
genomen.
c. Na indiening van het inschrijvingsformulier wordt de deelnemer gevraagd een voorschot te
betalen van 100 euro. De inschrijving wordt pas aanvaard en in behandeling genomen na
betaling van dit voorschot op rekeningnummer BE86 1430 9976 9150 met duidelijke vermelding
van ‘voorschot braderie + eigen naam, firmanaam en verkocht product’
d. De inschrijvingsperiode wordt 4 weken voor aanvang van het evenement afgesloten. Aanvragen
buiten deze periode kunnen nog ingediend worden door een mail te sturen naar
mechelenmeemaken@mechelen.be maar kunnen door de organisatie wegens hun laattijdig
karakter geweigerd worden.

e. De vzw Mechelen MeeMaken behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. Tevens is
de vzw Mechelen MeeMaken gerechtigd om een deelnemer tijdelijk of geheel van deelname uit
te sluiten in geval van misdraging van de deelnemer, zijn personeel of genodigden.

Artikel 3: Toewijzing van de standplaats
Na inschrijving via het correcte webformulier en na betaling van het voorschot, zal de organisatie uw
aanvraag verder behandelen en u een standplaats toewijzen.
a. Inschrijving geeft u geen garantie op de standplaats van uw voorkeur. Bij het toewijzen van de
standplaatsen houdt de organisatie rekening met volgende criteria:
- aantal beschikbare standplaatsen per straat
- aangeboden product en concurrentie met eigen, Mechelse handelaars
- al dan niet vlotte samenwerking bij een deelname aan een evenement in het verleden
- volgorde van inschrijving
b. Iedere deelnemer die zich correct inschreef ontvangt 2 weken voor aanvang van het evenement
zijn toegewezen standplaats, doorgangsbewijs en factuur met het te betalen restbedrag.
c. Elke deelnemer dient zich te houden aan de door hem toegewezen standplaats. Indien de
deelnemer de hem toegewezen standplaats niet wenst in te nemen, wordt het reeds betaalde
voorschot niet terug betaald door vzw Mechelen MeeMaken.
d. Indien de organisator er om een van volgende redenen niet in slaagt de deelnemer een
standplaats toe te wijzen, wordt het betaalde voorschot aan de deelnemer terug betaald:
- overaanbod aan inschrijvingen
- overaanbod van bepaalde producten
- onvoorziene omstandigheden
e. De organisatie behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de toegewezen standplaats te
wijzigen.

Artikel 4: Kostprijs en betaling
De deelnamevergoedingen verschillen naargelang:
-

De toegewezen locatie
De grootte van de gevraagde standplaats
Het al dan niet tijdig betalen van de deelnamevergoeding

a. Voor een kraam of stand met de maximum afmetingen van 6 meter breedte op 3.5 meter diep,
bedraagt de deelnameprijs:
- 200 euro voor een standplaats in de Bruul
- 125 euro voor een standplaats in een van de andere straten van het braderiegebied
b. Voor een kraam of stand met een breedte groter dan 6 meter, maar kleiner dan 12 meter, (de
diepte van een kraam blijft steeds begrensd op 3.5 meter) bedraagt de deelnameprijs:
- 350 euro voor een standplaats in de Bruul
- 200 euro voor een standplaats in een van de andere straten van het braderiegebied.
c. Bij inschrijving wordt elke deelnemer gevraagd een voorschot van 100 euro te betalen. Na
toewijzing van de standplaats ontvangt elke deelnemer naast zijn doorgansbewijs ook de factuur
met daarop het te betalen restbedrag.
d. De volledige deelnamevergoeding dient een week voor aanvang van het evenement betaald te
zijn op het hierboven vermelde rekeningnummer van Mechelen MeeMaken vzw. In geval van
niet volledige betaling bij aanvang van het evenement zal de organisator de deelnemer een
administratieve boete van 50% op de totale deelnemersvergoeding aanrekenen.
e. Voor niet-ingeschreven standhouders die zich bij aanvang van het evenement bij de
braderieverantwoordelijke melden en voor wie nog een vrije standplaats gevonden wordt,
gelden de tarieven beschreven onder punt b.
- 350 euro voor een standplaats in de Bruul
- 200 euro voor een standplaats in een van de andere straten van het braderiegebied
d. Deelnemers die zich inschreven, een standplaats toegewezen kregen en zonder voorafgaande
kennisgeving op de dag van het evenement alsnog niet komen opdagen verliezen niet alleen hun
voorschot maar maken bij toekomstige edities minder kans om de plaats van hun voorkeur
toegewezen te krijgen of kunnen door de organisator zelfs tijdelijk of permanent deelname aan
het evenement ontzegd worden.

Artikel 5: Inname van de standplaats tijdens het evenement
De openingsuren van de braderie zijn bepaald op:
-

Vrijdag: 10u – 19u
Zaterdag: 10u – 19u
a. De standhouder/marktkramer mag zijn toegewezen standplaats innemen tussen volgende
tijdstippen:
- Vrijdag: 7u – 10u
- Zaterdag: 7u – 10u
o uitgezonderd standhouders die een plaats toegewezen kregen op volgende marktlocaties:
IJzerenleen, Botermarkt, Schoenmarkt. Op deze locaties kan de standhouder zijn
toegewezen plaats pas innemen na afloop van de wekelijkse zaterdagmarkt zijnde 14u.
b. Het is standhouders niet toegelaten de toegewezen standplaats in te nemen vóór de hierboven
vermelde tijdstippen.
c. Iedere standhouder dient de toegewezen plaats in te nemen uiterlijk om 10u (vrijdag en
zaterdag). Zoniet heeft vzw Mechelen MeeMaken het recht deze standplaats te laten innemen
door een andere marktkramer en dit zonder sommatie of ingebrekestelling.
d. De standhouders mogen de markt niet verlaten voor 19u (vrijdag en zaterdag) zonder
voorafgaande toestemming van de braderieverantwoordelijke.
e. Iedere standhouder moet zich tevreden stellen met de toegewezen braderieplaats. Het is de
verkopers verboden op eigen initiatief een andere standplaats in te nemen. Het is de verkopers
eveneens verboden zich onderling, tegenover het publiek, de organiserende vzw Mechelen
MeeMaken of aanwezige ordediensten op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te gedragen.
f.

Elke standhouder dient zich onvoorwaardelijk te houden aan de hem door de organisator
toegewezen standplaats.

g. De vzw Mechelen MeeMaken kan steeds toegekende standplaatsen wijzigen, opschorten of
afschaffen.

Artikel 6: Inname van de standplaats: doorgang vrijwaren
a. Bij de inname van de standplaats dient de standhouder zich te houden aan de opgegeven
afmetingen van zijn kraam.
b. Omwille van veiligheidsredenen is een wettelijke doorgang van 4 meter verplicht. In de Bruul wil
dit zeggen dat het kraam (inclusief luifel) niet voorbij de gootjes mag komen. In de Onze-LieveVrouwestraat wil dit zeggen dat het kraam (inclusief luifel) niet voorbij de aangeduide
parkeerstrook mag komen. Deze doorgang dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Hierop
zal controle uitgevoerd worden.

Artikel 7: Orde en netheid van de standplaats
a. Iedere standhouder is verantwoordelijk voor het proper houden van de hem toegewezen
standplaats en de nabije omgeving. Het is de standhouder verboden om het afval van hun waren,
papieren etc. op de standplaats achter te laten. Men moet de standplaats opleveren zoals men
hem heeft aangetroffen.
De standhouder mag de standplaats evenmin beschadigen. Elke overtreder zal
gesanctioneerd worden door de bevoegde Mechelse stadsdiensten en kan tevens
uitgesloten worden van elke deelname in de toekomst.
b. Het is de standhouders verboden voertuigen op de markt te laten staan langer dan nodig voor
het laden en lossen van koopwaren. Enkel de wagens die nodig zijn voor de normale beoefening
van de activiteit (bv. Wanneer het kraam in de wagen geïntegreerd is) worden toegestaan.
Onder geen beding kunnen persoonlijke voertuigen geparkeerd worden op het
marktgebied.
c. Vzw Mechelen MeeMaken voorziet tijdens haar evenementen muziek in de winkelstraten langs
het parcours, alsook live muzikale animatie. Het is de deelnemers niet toegestaan in enige vorm
van eigen muziek te voorzien.

Artikel 8: Elektriciteit
a. Iedere deelnemer kan bij zijn inschrijvingsformulier aangeven of hij of zij elektriciteit wenst. Deze
aanvraag is echter geen garantie op voorziening van elektriciteit. Het aantal locaties waar
elektriciteit beschikbaar is voor standhouders is beperkt. Deze locaties worden dan ook zo veel
mogelijk voorbehouden voor eetkramen voor wie elektriciteit noodzakelijk is om hun activiteit
uit te oefenen.
b. Indien er op de gewenste locatie geen elektriciteitsvoorziening beschikbaar is, kan de
standhouder een overeenkomst sluiten met de naburige handelaars. Dit is op volledige
verantwoordelijkheid van de deelnemer. De organisator kan niet verantwoordelijk gehouden
worden bij eventuele geschillen.

c. Standhouders van eetkramen die elektriciteit wensen dienen zelf in de nodige verlengkabels te
voorzien.
d. Het gebruik van elektriciteit moet gebeuren met materiaal conform de wetgeving. De kramers
die over een elektrische installatie beschikken leggen een kopie van het geldig keuringsverslag
van een erkend keuringsorganisme voor, met vermelding van KVA (kilovoltampère).
e. In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van stroomverbruik of
defect aan de leiding is noch het stadsbestuur noch organisator Mechelen MeeMaken vzw
aansprakelijk.
f.

Elke kramer die gebruik maakt van de elektriciteitskasten van de stad dient gebruik te maken van
een stroomonderbreker.

Artikel 9: (Brand)veiligheid
a. Omwille van veiligheidsredenen is een wettelijke doorgang van 4 meter verplicht. In de Bruul wil
dit zeggen dat het kraam (inclusief luifel) niet voorbij de gootjes mag komen. In de Onze-LieveVrouwestraat wil dit zeggen dat het kraam (inclusief luifel) niet voorbij de aangeduide
parkeerstrook mag komen. Deze doorgang dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Hierop
zal controle uitgevoerd worden.
b. Elke standhouder moet volgens de wet verzekerd en in orde zijn met de brandveiligheid. De
deelnemer is verplicht zich te houden aan alle van overheidswege geldende
brandveiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van de brandweer. Dit kan ten allen tijde
gecontroleerd worden door de bevoegde instanties.
c. Elke standhouder die gebruikt maakt van gasvuren verklaart zich bij inschrijving via het
webformulier akkoord met de ‘veiligheidsvoorschriften voor gebruik van gas in tijdelijke
instellingen en kramen’. (artikel 194 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening)
d. Vzw Mechelen MeeMaken of haar leden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor
gebeurlijke ongevallen of het niet naleven van de geldende reglementering door de
standhouders. Hetzelfde geldt voor stad Mechelen.

Artikel 10: Sancties
In geval van overtreding op de voorschriften vermeld in dit reglement (niet correct innemen van de
standplaatsen, niet respecteren van de uren, niet-correcte betaling, hinderlijk gedrag naar klanten,
organisator of ordediensten of andere overtredingen) kan organisator Mechelen MeeMaken vzw
volgende sanctionerende maatregelen treffen:
a. Onmiddellijke verwijdering van het terrein. De verwijdering gebeurt op kosten en risico van de
overtreder, zonder enige aansprakelijkheid van de vzw Mechelen MeeMaken.
b. Tijdelijke of permanente weigering van deelname aan toekomstige evenementen van organisator
Mechelen MeeMaken vzw
In geval van ernstige overtreding op de van overheidswege geldende voorschriften zal opgetreden
worden door de hiertoe bevoegde stadsdiensten of ordediensten.
Artikel 11: Privacy
a. De organisatoren garanderen dat de door de deelnemers verstrekte gegevens op een eerlijke en
rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden. Hierbij handelen wij conform de
Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van de persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG of General Data Protection Regulation GDPR) EU 2016/679 van 27 april 2016 en eventuele
andere relevante privacywetgeving.
b. Door het invoeren van hun persoonsgegevens verklaren de deelnemers dat de over zichzelf
verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De deelnemers
erkennen en aanvaarden dat hun persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor
de opvolging in het kader van de braderiën georganiseerd door Mechelen MeeMaken vzw.
c. Iedere deelnemer heeft het recht om, in overeenstemming met de Privacywet, kennis te nemen
van zijn/haar persoonsgegevens. Iedere deelnemer heeft het recht om kosteloos verbetering of
verwijdering te vragen van alle gegevens die hem/haar betreffen en die, in het kader van de
bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. Iedere deelnemer kan deze rechten
uitoefenen door zijn/haar vraag hiertoe te sturen naar mechelenmeemaken@mechelen.be met
een duidelijke verwijzing naar het door Mechelen MeeMaken vzw georganiseerde evenement
waaraan de betrokkene deelnam. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt,
kan de stad toch een vergoeding vragen of je verzoek weigeren.
d. Als je vragen of bezorgdheden hebt over de verwerking van je gegevens kan je je in eerste plaats
wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming (DPO). De contactgegevens kan je vinden
op de website van Mechelen.
In tweede instantie kan je je wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
(voorheen de Privacycommissie CBPL). De contactgegevens kan je vinden op hun website .
Meer informatie over het privacybeleid van de Stad Mechelen kan je vinden op de website
www.mechelen.be

Artikel 11: Slotbepalingen
e. In alle gevallen waarin dit marktreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vzw Mechelen
MeeMaken. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.
f.

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van het evenement en hebben
definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. Ondanks alle voorzorgen die de
organisatoren in samenwerking met de stad Mechelen aan de dag leggen bij het opstellen en
ontwerpen van het inschrijvingsformulier, dit marktreglement en de organisatie van het
evenement, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv.
drukfout, fout in afbeelding, …). Dergelijke fouten binden noch de organisatoren, noch de stad
Mechelen en kunnen hen evenmin worden tegengeworpen.

