
 
 

Reglement handelaars Nazomeren met Crescendo  

zondag 4 september 2022 

Deze braderie heeft als doel om verschillende Pellenbergenaars, zij het als particulieren, handelaars, 

verenigingen en andere ondernemers samen te brengen en de kans te bieden hun activiteit in de kijker te 

plaatsen. 

Afspraken standplaats 

• Voor de standplaats vragen we een bijdrage van € 20,00 per standplaats. Indien de standhouder 

tijdens de volledige braderie blijft (9u tot 17u), stort de organisatie € 10,00 terug. 

• De standhouder is pas geldig ingeschreven na het ontvangen van de bijdrage op het 

rekeningnummer BE63 7340 3611 3008 (ten laatste vrijdag 26 augustus 2022). 

• De standplaatsen worden bepaald en vooraf doorgegeven door de organisator. Plaatsnemen naar 

willekeur is ten strengste verboden en overtreders zullen de toegang geweigerd worden.  

• De braderie vindt plaats op de site van Chiro Crescendo, Ganzendries 5, 3212 Pellenberg (ingang 

langs Kortebergstraat).  

• De braderie loopt van 9u tot 17u: Dit kan en mag wat uitlopen. Standhouders kunnen zich opstellen 

vanaf 7u00 tot 8u45. Afbreken kan vanaf 17u. 

• Voor het opstellen wordt met tijd tijdsloten gewerkt van 15 minuten. Binnen deze 15 minuten kan 

u met uw voertuig tot aan uw standplaats om uw materiaal uit te laden. Nadien kan u uiteraard uw 

stand verder opstellen. 

• Voertuigen dienen na deze 15 minuten verplaatst te worden naar een van de omliggende straten 

(Lostraat, Fonteinstraat, Slijkstraat, …) of op de parking school 3212. 

• De organisatie bezorgt de standhouders ten laatste 2 september de informatie van de tijdsloten. 

• De standplaats moet netjes en proper gehouden zijn en in de staat waarin ze zich bevond 

achtergelaten worden. 

Praktische afspraken 

• Er is een mogelijkheid om voldoende standhouders te plaatsen als iedereen zich ook kan houden 

(mits een paar toegelaten uitzonderingen) aan de toegestane oppervlakte van 3m op 3m.  

• Iedereen neemt zelf zijn materiaal mee en stelt deze ook zelf op en richt zijn standje naar behoren 

in. 

• Goederen buiten het kraam mogen nooit de bezoekers hinderen in de vrije doorgang langs de 

kramen. 

• Tijdens de braderie wordt er een drankstand uitgebaat door de organisatie, andere drankstanden 

zijn niet toegelaten. 

• Tijdens de braderie zijn ook foodtrucks aanwezig, andere kramen met hetzelfde doel zijn niet 

toegelaten. 

• Elke standhouder staat zelf in voor de verwijdering van zijn afval. 

• Aanstootgevende artikelen mogen niet verkocht worden. 

  



 

 

Andere bepalingen 

• Elke standhouder moet zich houden aan de richtlijnen/reglement van de organisator. 

• Elke standhouder verklaart zich akkoord de bepalingen i.v.m. de brandveiligheid na te leven zoals 

voorzien in het desbetreffende reglement. Zij moeten zelf instaan voor hun verzekeringen zoals Ba 

en Brand van hun stand en dienen administratief in orde te zijn. 

• De standhouder vrijwaart dan ook de organisator voor alle schade die de standhouder lijdt als 

gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door de standhouder verkochte 

waren. 

• Elke standhouder is geacht het reglement te kennen en na te leven. In gevallen waarin het 

reglement niet voorziet, beslist de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor elke 

aanvraag te weigeren zonder hieromtrent uitleg te verschaffen. 

• De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van materiaal 

en/of persoonlijke bezittingen, weersomstandigheden, schade en vandalisme. 

• De standhouder mag en zal op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken. Dit ter 

beoordeling van de organisator. Geluidsinstallaties zijn niet toegelaten, mits er een algemene 

muziekinstallatie staat en deze ook de voorziene vergoedingen betaald voor het evenement. 

• Bij overtreden van het reglement kan de organisator besluiten de standhouder voor een nader te 

bepalen tijd uit te sluiten van deelname aan de braderie of andere activiteiten door hun 

georganiseerd. 

• De organisatie heeft voor flyers A5 en Affiche A3 gezorgd. De flyers worden bedeeld aan de 

inwoners van Pellenberg en omstreken. Gelieve ook zelf zo veel mogelijk reclame omtrent het 

evenement te verspreiden. De flyers kunnen op vraag opgehaald worden vanaf vrijdag 03 juni 2022. 

• Aankondigingsborden van het evenement worden op verschillende plaatsen neergezet.  

• Zoveel mogelijk reclame maken ! Facebook, email, persoonlijke contacten 

Voor meer inlichtingen kan je altijd de verantwoordelijke van de organisatie contacteren: 

Kristof Monival, Chiro Crescendo Beheer vzw – 0498/482224 – kristofmonival@gmail.com   

Met dank, De organisatie 

mailto:kristofmonival@gmail.com

