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REGLEMENT Artisanale kerstmarkt ‘De Olijftak’  

 9 december 2017 

 

Georganiseerd door OGOS  

Datum: zaterdag 9 december 2017. 

Uren: 13u tot 20u.  

Beste standhouder, 

Voor een goed verloop van de artisanale kerstmarkt vragen wij u om dit reglement aandachtig te 

lezen en de afspraken in acht te nemen. Op deze manier kunnen wij allemaal genieten van een 

sfeervolle en gezellige markt.  

1) De stand inrichten kan op zaterdag 9 december van 12u tot 13u. Het aanvangsuur en het 

eindtijdstip dienen nauwkeurig nageleefd te worden, dit om te vermijden dat er opgesteld of 

afgebroken wordt tijdens de openingsuren van de markt. U kunt voor het laden en lossen kortstondig 

parkeren voor de Olijftak. Nadien dient u uw wagen wel te verplaatsen naar nabijgelegen 

parkeerplaatsen.  

2) Een stand bestaat uit een tafel van ongeveer 2,50 bij 0,80 meter met ruimte voor en achter. 

Stoelen zijn aanwezig in het gebouw.  

3) Voor de aankleding van uw stand (inclusief tafelkleed) dient u zelf te zorgen.  

4) U kunt zelf kiezen hoeveel standen u wilt, met een maximum van 3 standen.  

5) De standen worden pas opgeruimd na 20u zaterdagavond. De standhouders zijn verantwoordelijk 

om de stand waarvan men gebruik gemaakt heeft netjes achter te laten. Hieronder verstaan wij dat u 

de gebruikte marktkramen en tafels proper maakt en het afval in de vuilniszak doet. 

6) Per deelnemer wordt een bijdrage gevraagd van 25 EUR per stand. Betalingsinstructies ontvangt u 

na uw online inschrijving (http://ng-brasil.com/activiteiten/)  via mail. Inschrijving wordt pas als 

definitief beschouwd na betaling van het inschrijvingsgeld.  

7) U kunt uw deelname aan de kerstmarkt enkel schriftelijk annuleren via een mail aan 

meriellen@ogos.be. Bij annulering vanaf 2 weken voor de start van de markt wordt het standgeld 

niet meer terugbetaald. 

8) In geval van overmacht of een tekort aan inschrijvingen van standhouders heeft OGOS steeds het 

recht de markt te annuleren. Een eventuele annulering wordt ten laatste 2 weken voor de markt via 

mail aan de standhouders bekend gemaakt.  
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9) Het aantal standplaatsen op deze kerstmarkt is beperkt. Indien het aantal beschikbare plaatsen 

volzet is, kan uw inschrijving geweigerd worden.  

10) Alle soorten artisanale spullen mogen te koop aangeboden worden op de kerstmarkt, met 

uitzondering van ter plaatse te consumeren voedingswaren en drank. Deze worden immers door de 

organisatie zelf voorzien. Elke standhouder krijgt 2 drankbonnen en geniet van een voordeeltarief 

voor de aankoop van bijkomende voedingswaren en/of dranken uit het uitgebreide aanbod van de 

organisatie.  

11) De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen of schade.  

Voor bijkomende vragen kunt u steeds terecht bij de organisatoren via mail: meriellen@ogos.be . 

Door inschrijving verklaart u zich akkoord met dit reglement.   

Alvast bedankt voor de medewerking,  

Met vriendelijke groet, 

Organisatie artistieke kerstmarkt  
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