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BIJLAGE II 

 

REETSE DORPSFEESTEN -  BRADERIJ & FEESTMARKT REGLEMENT 2022 

 

 1. De braderij & feestmarkt ter gelegenheid van de Reetse Dorpsfeesten 2022 vindt plaats op zaterdag 2 

juli 2022.  De straten van de braderij zullen autovrij zijn vanaf 12u. De braderij zelf zal doorgaan van 14u 

tot uitlopend 20u. 

2. Alle deelnemers moeten vooraf  inschrijven en dit vóór 20 juni 2022. Het inschrijvingsformulier moet 

volledig en juist worden ingevuld.  

3. Deze inschrijving moet door middel van het daartoe voorziene formulier gebeuren. Dit document kan 
je terugvinden op de website van de organisatie,  www.reetsedorpsfeesten.be of via onderstaande link,  
https://www.reetsedorpsfeesten.be/onewebmedia/DF_Reet_Bijlage_III_Braderijreglement.pdf 

Enkel de organisatie van de braderij & feestmarkt is bevoegd om plaatsen toe te wijzen.  

4. De organisatie wijst standplaatsen toe met het oog op een grote variëteit aan kramen/standhouders 

en kan op basis hiervan aanvragen weigeren.  

5. Elke standhouder is zelf verantwoordelijk voor de goederen die hij/zij aanbiedt.  

6. Elke deelnemer dient zich op de dag van deelname vooraf aan te melden bij een persoon van de 

organisatie. Deze zal herkenbaar aanwezig zijn bij het betreden van de braderij. Hij zal ook de juiste 

standplaats aanwijzen.  

7. Na afloop van de braderij is elke standhouder verplicht om zijn standplaats proper achter te laten en 

het afval te verzamelen in de daarvoor voorziene containers. 

8. Wanneer u het parcours van de braderij verlaat met een gemotoriseerd voertuig en u passeert een 

nadar afsluiting dan sluit u steeds de nadar afsluiting achter u terug af. Tot 22u doet u dit ook indien een 

andere persoon voor u de nadar liet open staan. 

We verwachten dat elke deelnemer op deze wijze mee de verantwoordelijkheid opneemt voor spelende 
kinderen die rekenen op een afgesloten parcours. Een gebrek aan verantwoordelijkheidszin op dit vlak 
kan aanleiding zijn tot uitsluiting voor volgende uitgaven. 
 
9. De standhouders moeten hun stand zodanig opbouwen dat er steeds doorgang voor hulpdiensten kan 

voorzien worden. In functie van de totale oppervlakte kan de organisatie daarom genoodzaakt zijn de 

deelnemer een andere plaats toe te wijzen.  

10. Bij gebruik van gasflessen is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor brandpreventie en keuring van 

de installatie. 
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11. Met uitzondering van het voertuig dat als marktkraam wordt gebruikt, is het niet toegelaten een 

voertuig op de standplaats te parkeren. 

12. De standhouders moeten hun tenten voldoende verzwaren zodat deze stabiel blijven staan bij slechte 

weersomstandigheden.  

13. De organisatie staat niet in voor het uitlenen van allerlei attributen. Elke deelnemer moet zelf 

voorzien in al het materiaal nodig voor de opbouw van zijn stand.  

14. Deelnemers die tijdens de braderij een eigen geluidsinstallatie wensen te gebruiken, dienen zich te 

houden aan alle wettelijke bepalingen hieromtrent. Van deze deelnemers wordt ook verwacht dat het 

geluidsniveau niet storend werkt voor de buren en de animatie op de braderij. De organisatie kan op elk 

moment vragen om het geluidsniveau aan te passen. 

15. De beslissingen van het organisatiecomité zijn onaanvechtbaar. Deelnemers die zich niet schikken 

naar deze reglementsbepalingen of de aanwijzingen van de organisatie, zullen indien nodig van de 

braderij worden uitgesloten met verlies van standgeld. 

16. Door hun deelname of storting bijdrage verklaren de deelnemers zich akkoord met bovenstaande 

reglementsbepalingen.  

 

Reet, 17 januari 2022 
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