
Reglement Jaar- en rommelmarkt Koningshooikt  

1) De jaar- en rommelmarkt vindt plaats op zondag 17 juni 2018. 
2) De jaar- en rommelmarkt vindt plaats in de Dorpsstraat en op het Koningsplein en in de 

omliggende straten. 
3) De standplaats wordt door de organisatoren aangeduid bij aankomst op het evenement. 
4) De inrichting van de stand kan gebeuren vanaf 6 uur tot 9 uur. 
5) De jaar- en rommelmarkt zelf vangt aan om 9 uur en eindigt ten vroegste om 16 uur, ten laatste 

om 21 uur. 
6) De ontruiming van de rijbaan moet beëindigd zijn uiterlijk om 22 uur. 
7) Waar verwarmde olie of frituurvet gebruikt wordt, moet een branddeken aanwezig zijn binnen 

handbereik. Braad- en/of bakapparatuur moet op een stabiele wijze zijn opgesteld. 
8) Gasflessen moeten opgesteld zijn buiten de tenten en moeten worden aangesloten met 

spanringen. De gasslangen en –ontspanners mogen niet ouder zijn dan vijf jaar. 
9) Waar gas of petroleum wordt gebruikt, moet een poederblusser (gekeurd sinds minder dan één 

jaar) van 6kg type ABC aanwezig zijn.  
10) Alle elektrische apparatuur en versiering moet beantwoorden aan het Algemeen Reglement op 

elektrische installaties. 
11) De organisatoren voorzien geen elektriciteit. Hiervoor moet met zelf zorgen, door te vragen aan 

bewoners of zelf te produceren door een stroomgroep. 
12) De Stad Lier voert, bijgestaan door de brandweer, voor de aanvang een veiligheidscontrole uit, 

samen met een verantwoordelijke van de Dorpsraad Koningshooikt vzw. Ook tijdens het verdere 
verloop kan de brandweer steeds controles uitvoeren. Elke stand die niet in orde blijkt te zijn met 
de veiligheidsvoorschriften, dient zich ofwel onmiddellijk in orde te stellen, ofwel wordt de stand 
onmiddellijk gesloten, op last van de brandweer, de politie of de verantwoordelijke van de 
Dorpsraad. 

13) Afval mag niet worden achtergelaten maar moet door de standhouders worden meegenomen. 
14) De organisator, Dorpsraad Koningshooikt vzw, zal tijdens het evenement rondkomen om een 

vrije gift te ontvangen om de gemaakte kosten te recupereren. 
15) Eet- en drankkramen die geen eigendom zijn en/of niet uitgebaat worden door verenigingen of 

handelaars van Lier en Koningshooikt, betalen een standgeld van 50 euro. 

• De standhouder voor jaar- en rommelmarkt te Koningshooikt op 17 juni 2018 gaat akkoord met 
dit reglement bij inschrijving en zal het respecteren, zoniet kan de verantwoordelijke van de 
Dorpsraad de stand sluiten. 

• In het geval er meer inschrijvingen zijn dan standplaatsen, zal voorrang worden verleend aan de 
Hooiktse deelnemers. 

• 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 veroorzaakt. 
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