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1. iedere deelnemer moet in orde zijn met de wet op de ambulante handel.
2. iedereen die in orde is met art. 1 van huidig reglement kan zich in principe inschrijven.
3. betalingen :
· Contant : bij de marktverantwoordelijke ten laatste 8 dagen voor desbetreffende markt.
· Storting : op rekeningnummer (IBAN) BE66 6715 4097 5943 (BIC) EURBBE99
van : N.V.M.V. – ploegstraat 12 – 9160 Lokeren
ten laatste 1 week voor desbetreffende markt
met vermelding van aantal meters + artikel + welke markt.
4. betalingen die niet in ons bezit zijn 8 dagen voor de avond - of feestmarkt, worden als risico beschouwd.
5. de deelnemers dienen 1 uur na het uur van aanvang van de plaats toewijzingen aanwezig te zijn. Na dit
uur kunnen de inrichters over de niet bezette plaatsen beschikken.
6. de leden moeten op ieder vraag van de inrichters hun lidkaart kunnen tonen.
7. iedere deelnemer moet zorgen voor eigen verlichting en een verlengkabel van minimum 50 meter en een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht.
8. er mag maximum 500 watt elektriciteit afgenomen worden per 3 meter kraam. alle verlichting boven deze
limiet zullen onmiddellijk verder gebruik van onze elektrische installaties ontzegd worden.
9. iedere deelnemer staat in voor zijn eigen afval, dat dient opgeruimd en meegenomen te worden.
Overtreders worden onmiddellijk deelname aan andere avond - of feestmarkten geweigerd ! ( strenge
toepassing ! )
10. risico’s melden zich aan bij de verantwoordelijke en betalen voor toewijzing van hun standplaats.
Risico's betalen steeds een meerprijs van €10.
11. alle betwiste gevallen niet voorzien in dit reglement worden enkel en alleen door de verantwoordelijke
van het bestuur beslecht.
12. door inschrijving en deelname verklaart de deelnemer zijn akkoord met dit reglement.
13. geen enkele deelnemer kan aanspraak maken op een vroeger toegekende plaats of eventuele vaste
standplaats op de wekelijkse markt, indien die avond - of feestmarkt op die bepaalde markt plaatsvindt.
14.de N.V.M.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle inkomstendervingen, kosten en schade die
voortvloeien uit beslissingen die genomen zijn door bestuursleden, verantwoordelijke inrichters of
ongevallen.
15.Niet leden betalen steeds €10 extra bovenop het standgeld!
16.Iedere deelnemer ( niet lid ) is verplicht zijn verzekering B.A. uitbating ambulante handelaar uitgebreid
met een brandverzekering te vertonen voor deelname ( decreet 24 februari 2017 )

