REGLEMENT
AMBACHTENMARKT
V1.1

Artikel 1
De ambachtenmarkt georganiseerd door de vzw Posse Leest is:
 een markt voorbehouden voor (traditionele) ambachtslieden,
 die hun ambacht op de ambachtenmarkt effectief demonstreren of uitoefenen,
 en mogelijk de door hun, op ambachtelijke wijze, vervaardigde producten,
verkopen
Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel mits formeel en uitdrukkelijk akkoord van
de vzw Posse Leest toegekend worden.
Artikel 2
Om deel te nemen aan de ambachtenmarkt van Posse Leest dient u zich vooraf in te
schrijven. Daartoe dient u tijdig (= uiterlijk 3 weken voor paasmaandag), het
deelnameformulier ingevuld terug te bezorgen aan de vzw Posse Leest.
Om effectief deel te nemen aan de markt, dient er een formeel akkoord afgesloten te
worden de deelnemer en de vzw Posse Leest.
Artikel 3
Het standplaatsnummer wordt op de marktdag ter plaatse medegedeeld door de
marktverantwoordelijke(n) of op het secretariaat aan de Delhaize; Dorpstraat 14,
2811 Leest.
Artikel 4
De vzw Posse Leest kan steeds arbitrair, toegekende standplaatsen wijzigen,
opschorten of afschaffen.
Iedereen moet zich tevreden stellen met de aangewezen standplaats.
Het is de verkopers verboden zich onderling of tegenover het publiek of de vzw
Posse Leest op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te gedragen.
Artikel 5
Elke standplaatshouder dient zich onvoorwaardelijk te houden aan de hem door de
vzw Posse Leest toegewezen standplaats.
Artikel 6
Ieder standplaatshouder dient de toegewezen standplaats in te nemen uiterlijk om 8
uur zoniet heeft de vzw Posse Leest het recht deze te laten innemen door een
andere deelnemer.
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Artikel 7
Wie vooraf heeft ingeschreven, doch niet tijdig aanwezig is, kan mogelijk nog
aansluiten mits zich eerst te melden bij de marktverantwoordelijke(n) op het
secretariaat aan Delhaize; Dorpstraat 14, 2811 Leest.
Dit echter zonder enige garantie de oorspronkelijk aangewezen standplaats te
kunnen betrekken. De effectieve standplaats zal uitdrukkelijk toegewezen worden
door de marktverantwoordelijke(n).
Artikel 8
Elke standplaatshouder moet beschikken over alle nodige marktvergunningen.
De deelnemende standhouders moeten zich houden aan alle geldende
reglementeringen. Dit geldt ook voor de standhouders van de rommelmarkt.
Indien een kaart van “niet professionele verkoper” op dat moment verplicht is, zal
hierop controle uitgevoerd worden.
Artikel 9
Iedere standplaatshouder is verantwoordelijk voor het proper en rein houden van de
hem toegewezen plaats en van de nabije omgeving.
Het is de standplaatshouder verboden om koopwaar, vuilnis, verpakking, afval, enz.,
op de standplaats achter te laten.
Bij het verlaten van de standplaats moeten deze steeds in reine toestand verkeren.
De standplaatshouder mag de standplaats evenmin beschadigen.
Elke overtreder zal gesanctioneerd worden door de bevoegde Mechelse
stadsdiensten en kan tevens uitgesloten worden door de vzw Posse Leest van elke
deelname in de toekomst.
Artikel 10
De standplaatshouders moeten zich schikken naar de voorschriften die de
marktverantwoordelijke nodig acht.
Degene die weigert eraan gevolg te geven kan verplicht worden zijn standplaats te
verlaten.
Artikel 11
Het is de standplaatshouders verboden voertuigen op de markt te laten staan langer
dan nodig voor het lossen en laden van hun materiaal, behalve die, welke er nodig
zijn voor de normale uitoefening van hun activiteit.
De marktverantwoordelijke zal hierover oordelen.
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Artikel 12
Standplaatshouders die zich zonder voorafgaande inschrijving melden op het
secretariaat (Delhaize, Dorpstraat 14), kunnen mogelijk nog een plaats toegewezen
krijgen door de marktverantwoordelijke(n) na 8 uur.
Artikel 13
De opening van de markt is bepaald om 9.00 uur en de sluiting om 17.00 uur.
Iedere standplaatshouder dient om 09.00 uur (verkoops)klaar te zijn.
Het is verboden na het sluitingsuur van de markt, op de markt te kopen of te
verkopen. Een uur na het sluiten van de markt moet al het materiaal (en koopwaar)
van de markt verwijderd zijn.
Artikel 14
De standhouders mogen de markt niet verlaten vóór 17.00 uur zonder voorafgaande
toestemming van de marktverantwoordelijke(n).
Artikel 15
Standplaatshouders die elektriciteit wensen, voorzien zelf aansluitkabels van
minstens 75 meter.
Artikel 16
Omwille van de veiligheidvoorschriften is een wettelijke doorgang van 4 meter
verplicht. Deze doorgang dient te allen tijde gerespecteerd te worden.
Hierop zal controle uitgeoefend worden.
Artikel 17
Elke standhouder moet volgens de wet verzekerd en in orde zijn met de
brandveiligheid.
Dit kan te allen tijde gecontroleerd worden door de bevoegde instanties.
Artikel 18
De standplaatshouders moeten de wettelijke en reglementaire voorschriften op de
uitoefening van hun (beroeps)activiteit naleven en zich steeds schikken naar de
onderrichtingen die hun door de leden van de vzw Posse Leest, brandweer, de politie
en/of de van dienst zijnde gemachtigde beambten van het stadsbestuur worden
gegeven.
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Artikel 19
Ten einde brandgevaar op de markt te voorkomen dienen de standplaatshouders,
die gebruik maken van (gas)vuren alle wettelijk bepaalde voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen.
Artikel 20
De standplaatshouder is aansprakelijk voor de ongelukken of de schade veroorzaakt
aan derden, door toedoen van zijn inrichting en/of van zijn aangestelden.
De vzw Posse Leest of haar leden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele ongevallen en het niet naleven van de geldende reglementeringen door de
standplaatshouders.
De vzw Posse Leest neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich die zou
voortvloeien uit de toewijzing van de standplaats op de ambachtenmarkt.
Artikel 21
Wie deelneemt aan de ambachtenmarkt, verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met alle
artikels van het “Reglement ambachtenmarkt Posse Leest” en verbindt zich tot de
strikte naleving ervan.
Inbreuk hierop kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van de markt of uitsluiting tot
deelname in de toekomst.
De verwijdering gebeurt op kosten en risico van de overtreder, zonder enige
aansprakelijkheid van de vzw Posse Leest.
Deze beslissing kan echter enkel genomen worden door de
marktverantwoordelijke(n), na overleg met het bestuur van de vzw Posse Leest.

V1.1
Correspondentieadres:
vzw Posse Leest
Fazantenstraat 21
2811 Leest

info@posseleest.com
http://www.posseleest.com

AR PL 4 / 4
secretariaat@posseleest.com
Yves Selleslagh
GSM 0477 79.87.53

