Lillo-Sjacherdorp 2019 | Huishoudelijk Reglement

1 augustus 2019
Aanvaarding van het Huishoudelijk Reglement.
1. Door inschrijving en betaling van de contributie aanvaardt de standhouder dit
Huishoudelijk Reglement.
2. Door plaatsing van de stand tijdens de Sjachermarkt, bevestigt de
standhouder wederom zijn aanvaarding van het Huishoudelijk Reglement.
Wie kan deelnemen?
1. Particulieren
2. Professionelen in het bezit van een geldige leurderskaart
3. lokale horecazaken (gevestigd te B-2040 Lillo).
Betaling van de contributie.
1. Deze kan enkel gebeuren d.m.v. bankoverschrijving naar tijdelijke
zichtrekening BE58 7506 8945 8479 op naam van Jelle Hens.
2. Deelname aan de rommelmarkt en het plaatsen van de stand is enkel
toegelaten na storting van het volledige verschuldigde bedrag op rekening
BE58 7506 8945 8479.
3. Bij discussie is het aan de standhouder om een geldig bewijs van
overschrijving voor te leggen.
4. Bij niet tijdige betaling van de contributie (ten laatste 1 dag voor aanvang van
het event) heeft de organisator het recht de standhouder de inname van de
stand te ontzeggen zonder enige vorm van schadevergoeding.
Standnummers
1. De organisator probeert te allen tijde de gevraagde standplaatsen toe te
kennen, zonder enige verplichting.
2. De organisator heeft altijd het recht de standplaats te wijzigen op basis van:
a. Richtlijnen van de overheid
b. Richtlijnen van Politie, Brandweer, Veiligheidsdiensten en alle
overheden die de organisatorische richtlijnen kunnen sturen.
c. Wijzigingen in het eigendomsrecht van de panden die aanpalend aan
de standen zijn. Algemeen geldt dat de eigenaars van de panden een
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3.

voorrecht hebben dat ontegensprekelijk kan uitgeoefend worden,
behoudens de voorwaarden van de organisator (zie punt 2d).
d. Eigenaars van panden die deel uitmaken van het terrein beschikken
over een voorrecht. Zij dienen het gebruik hiervan kenbaar te maken
ten laatste 5 kalenderdagen voor aanvang van het event. Nadien
beschikt de organisator vrij over de toewijzing van de standen aan
derden.
Standhouders mogen hun standen in geen geval doorgeven of doorverhuren.
Bij inbreuk op dit artikel wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend
van 250,00- EURO per standplaats, en is de standhouder zonder enige
beperking verantwoordelijk voor alle schade of inbreuken die worden
vastgesteld.

Deelname
1. Deelname is geldig na storting van het volledige verschuldigde bedrag op
rekening BE58 7506 8945 8479 op naam van Jelle Hens.
2. Bij annulering is in geen enkel geval het betaalde bedrag terug vorderbaar.
3. Bij niet-aanwezigheid is in geen enkel geval het betaalde bedrag terug
vorderbaar.

Standen
1. Voertuigen of aanhangwagens van welke aard dan ook zijn niet toegelaten op
de grasperken.
2. Op het Kazerneplein wordt in geen geval zwaar vervoer toegelaten.
3. Uw stand dient zo opgesteld dat het publiek de grasperken niet kan betreden.
4. Als algemene regels gelden:
a. De voertuigen worden geparkeerd op de voorziene parkings in de buurt
en niet op het terrein
b. Er mogen geen tenten worden opgesteld op de standen op last van de
brandweer
5. De grasperken, in het bijzonder de bloemperken mogen in geen geval
beschadigd worden. Derhalve mogen geen verankeringen in de grond worden
aangebracht.
Milieu
1. Elke standhouder is verplicht zijn stand in oorspronkelijk staat achter te laten.
2. Het herstellen van schade of het opruimen van afval dat kan gerelateerd
worden aan de standhouder zal op zijn//haar kosten worden uitgevoerd.
3. Standhouders (in het bijzonder de lokale horecazaken) die afvalproducten in
hun verkoop van diensten of producten generen moeten zorgen voor de
verzameling en de verwijdering van dat afval. Bij het achterlaten van dergelijk
afval, zullen de kosten voor ophaling te hunnen laste worden gelegd.
4. Lokale horecazaken die een stand uitbaten moeten in elk geval de nodige
voorzorgen, materialen en containers voorzien om het afval te verzamelen en
mee te nemen zodat het terrein proper en rein wordt achtergelaten.
Glaswerk/ Tapinstallaties
1. Het is de lokale horeca-standen verboden glaswerk te gebruiken voor het
schenken van dranken op het terrein.
2. De standhouder is verplicht de organisator in te lichten wanneer hij/zij een
tapinstallatie gebruikt. De contributie voor het gebruik daarvan valt ten laste
van de standhouder (bovenop de contributie voor de stand).
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Brandveiligheid/ Hygiëne
1. Na toekenning van de standen zal elke standhouder (in het bijzonder de
horeca-standhouders) aan de organisator meedelen welke energiebronnen hij/
zij gebruikt en de aantallen en technische speciﬁcaties daarvan.
2. De standhouder zal ook de nodige attesten en goedkeuringen aan de
organisator voorleggen inzake, brandveiligheid en hygiëne. Wanneer deze
informatie niet of gedeeltelijk wordt medegedeeld, is de standhouder volledig
en ondeelbaar verantwoordelijk voor alle schade die eventueel kan ontstaan.
3. Standhouders die blusapparaten moeten voorzien, zijn verplicht deze op te
stellen conform de geldende wetgeving, met mogelijkheid tot voorlegging van
alle geldige keuringsattesten.
Auteursrechten
1. De organisator voorziet op geen enkel moment presentaties of opvoeringen die
onderworpen zijn aan de inning van auteurs- of presentatierechten.
2. Standhouders die artistieke presentaties uitvoeren of laten uitvoeren, zijn zelf
verplicht om alle rechten dienaangaande in te vullen en de daaruit vloeiende
kosten te betalen. Zij ontlasten in elk geval en op alle manieren de organisator.
Mobiliteit
1. Het terrein is toegankelijk voor lossen tussen 06:00 uur en 08:00 uur.
2. Na het lossen worden de wagens geparkeerd op de voorziene parkings
(Parking Centrum, Parking Dijk en Parking Scheldelaan).
3. De horeca-standhouders dienen op voorhand af te spreken voor de opstelling
met de organisator.
4. Het terrein is toegankelijk voor laden tussen 17:00 en 18:00 uur.
5. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator mogen zich geen
voertuigen of aanhangwagens op het terrein begeven of gestationeerd staan
tijdens het event.
3. Alle standhouders (zonder uitzondering) respecteren het feit de Vestingstraat
en de weg voor de Kazematten volledig vrij blijft voor doorgaand verkeerd en
de veiligheidsdiensten).
4. Aan de toegang tot Lillo (rond de vijver) is parkeren enkel toegestaan aan de
zijde van de dijk.
5. Alle standen op de openbare weg worden zo opgesteld dat een doorgang van 4
meter beschikbaar is voor de veiligheidsdiensten.
Noodoproepen
1. In geval van nood zijn deze nummers beschikbaar:
a. 0467 09 79 43 (Organisatie tijdens evenement 06:00 - 18:00 uur)
b. 112 (Algemeen Noodnummer)
c. 0800 123 12 (Blauwe Lijn)
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Lillo-Sjacherdorp is een productie van collectief Klopjacht.

INFO & CONTACT: www.lillosjacherdorp.be & info@lillosjacherdorp.be
CONTACTPERSOON organisatie: Jelle Hens (jelle@lillosjacherdorp.be)
POSTBUSADRES: t.a.v. collectief Klopjacht, Joossensgang 16 B-2060 Antwerpen
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