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Voorwaarden voor deelname aan de avondmarkt. 
 
Ik …………………………………………………………………………………onderschrijf dit contract als deelnemer aan de avondmarkt met 
Moerbeke Feest en verklaar mij akkoord met de inhoud van onderstaande voorwaarden: 

➢ Iedere deelnemer aan de avondmarkt dient zich vooraf aan te melden bij de organisatie, teneinde een 
standplaats toegewezen te krijgen. 

➢ Alleen ingeschreven kandidaten zullen toegelaten worden tot de avondmarkt. 
➢ Er mag aan de avondmarkt niet deelgenomen worden zonder toelating van de inrichters. 
➢ Een vergoeding van €30, dient betaald te worden door overschrijving op rekening  

BE38 8904 9409 3072 ten name van Moerbeke Feest met vermelding van uw naam of naam organisatie + 
Avondmarkt (huidig jaartal). 

➢ Huidig ondertekend document dient bij aanmelding overhandigd te worden aan de verantwoordelijke 
Moerbeke Feest 

➢ Deze bijdrage dekt de kosten voor gebruik van elektriciteit en eventueel SABAM en billijke vergoeding bij 
gebruik van muziek (niet van toepassing voor de ambachten) en afvalbeheer (huur containers). 

➢ De standhouders die wensen stroom af te nemen van het net ter beschikking gesteld door de organisatie, 
dient zelf een goedgekeurd verlengsnoer mee te brengen van 50 meter of meer 

➢ De aan keuring onderhevige toestellen of installaties, dienen door de standhouders zelf in te staan voor een 
geldige keuring. (indien nodig zal een keuringsattest voorgelegd dienen te worden) 

➢ De deelnemers aan de Avondmarkt staan in voor eigen voorziening op gebied van afval, en ruimt zijn 
standplaats op alvorens deze te verlaten.  
Achtergelaten afval op uw standplaats zal beschouwd worden als sluikstort en hiervan zal melding gemaakt 
worden aan de politie.  
Het afval zal op uw kosten, vermeerderd met een schadevergoeding van 50 €, door de bevoegde diensten 
weggehaald worden. 

➢ De standhouders mogen alleen herbruikbare bekers of glas of glazen flessen gebruiken voor het aanbieden 
van dranken die ter plaatse kunnen verbruikt worden. Wegwerpverpakking is niet toegelaten 

➢ Er zijn op regelmatige afstand afvalcontainers geplaatst. (Restafval, PMD, GFT en Glas) 
➢ Andere deelnemers mogen op geen enkele wijze gehinderd worden. 
➢ Er moet een vrije ruimte van 4 meter blijven vòòr de uitstalling teneinde een doorgang te garanderen aan de 

hulpdiensten. 
➢ Eventuele beschadiging, van welke aard ook, vallen ten laste van de deelnemer. 
➢ Deelnemers die drank schenken moeten zich vooraf in orde stellen in zake de vigerende reglementering 

inzake het schenken van alcoholische dranken evenals de bepalingen opgelegd door de fiscus. 
➢ Iedere zelfstandige handelaar en ambulante handelaar dient in orde te zijn met de wettelijke bepalingen 

inzake BTW, handelsregister, leurderkaart enz.… 
➢ Iedere deelnemer moet erop toezien dat het geluid op zijn stand geproduceerd de wettelijke normen niet 

overschrijdt. 
➢ Er mag geen lawaai meer gemaakt worden na 1 uur. 
➢ Moerbeke Feest is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
➢ Alleen Moerbeke Feest kan oordelen over eventuele voornoemde inbreuken en kan desgevallend de nodige 

sancties opleggen. 

 
Opgemaakt te, Moerbeke-Waas in twee exemplaren op: ……………. 
 

De voorzitter Moerbeke Feest  De standhouder of zijn vertegenwoordiger 

Handtekening  Handtekening 
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