WERELDMARKT HERENT 1 MEI
Reglement voor standhouders
De Wereldmarkt in Herent is een organisatie van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en GC De
Wildeman. Hij vindt plaats in het gemeentelijk Wildemanspark op 1 mei van 14 tot 18 uur. De inrichtende organisatie kan de
wereldmarkt afgelasten wegens weer- of andere omstandigheden die een hoog risico inhouden. Ze waarschuwt de
standhouders volgens alle middelen die ze ter beschikking heeft. De standhouders kunnen geen schadevergoeding eisen.
Het aanspreekpunt voor de standhouders is de Dienst Vrije Tijd van de gemeente Herent, p.a. Wim Van Herck. De Kouter,
Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, 016 85 30 20, wim.van.herck@herent.be
De dag van de wereldmarkt kunnen de standhouders zich wenden tot de marktleider.

Standhouders en standen
Er zijn vier soorten standen en die drie soorten standen staan in de regel gegroepeerd.
1) themastand:
hemastand: een stand van een houder die past in het jaarlijkse centrale concept.
2) infostanden:
infostanden: een stand die hoofdzakelijk informatie geeft over de eigen werking.
3) eetstanden:
eetstanden: een stand die hoofdzakelijk voeding aanbiedt.
4) marktstand
marktstand:
stand: een stand die hoofdzakelijk goederen of diensten verkoopt.
Het aantal standplaatsen is beperkt. Herentse verenigingen die werken rond Noord-Zuid, diversiteit en duurzame ontwikkeling
krijgen voorrang. De organisatie kan standen weigeren wegens een te grote vraag. We verwijzen ze dan wel naar de
aanpalende feestmarkt (volgens het reglement van de feestmarkt).
OPGELET: Elk soort stand houdt zich aan zijn taak - dus thema, info, eten , of markt - en doet dat alleen in de eigen stand.
Alleen de standhouders van de wereldmarkt mogen informatie meegeven, petities laten invullen, steunkaarten verkopen en
affiches hangen. Zij mogen dat alleen in de eigen standplaats, NIET op het terrein van de wereldmarkt.
Alleen de organisatie mag dranken verkopen. De standhouders mogen wel niet-alcoholische dranken serveren die typisch zijn
voor bepaalde culturen, zoals bijvoorbeeld lokale thee.
Voor de eetstanden zijn er speciale regels. Zie apart reglement.
De organisatie moedigt de standhouders aan afval te vermijden, hergebruik, recyclage te bevorderen en duurzame producten
te gebruiken.

Afval
Voor het afval voorziet de organisatie in een systeem van gescheiden inzameling. Ze rekent op de standhouders om de
aandacht van het publiek daarop te vestigen. Het eigen afval kunnen de standhouders ook op het terrein kwijt volgens het
systeem van scheiding. Niet gescheiden afval en niet ter plaatse te scheiden afval (bv. glas) nemen de standhouders mee.
De eigen standplaats en de directe omgeving laten de standhouders na afloop na zoals ze die bij de opbouw hebben gevonden.

Opbouw / materiaal en elektriciteit
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Voor de opbouw van hun stand kunnen de standhouders eigen materiaal gebruiken, mits daarover op voorhand afspraken te
maken met de organisatie over stevigheid, veiligheid en nodige ruimte.
Ze kunnen het volgende materiaal huren, zolang de voorraad strekt.
Marktkraam (overdekt) 3 meter (€25/stuk) of 4 meter (€30/stuk)
tafels (gratis zolang de voorraad strekt, max. 1 per standhouder)
stoelen (gratis zolang de voorraad strekt, max. 2 per standhouder)
De organisatie kan voorzien in een elektrische aansluiting tegen betaling van €5, (max. 3000W) mits een tijdige afspraak en
binnen de mogelijkheden van de installatie op het terrein. Eigen vertakkingsdozen en verlengdraden dienen veilig te zijn
(CEBEC).

Betaling
Er is geen voorafbetaling, ook geen waarborg. De marktleider komt de dag zelf de bijdragen ophalen voor standplaats en
extra’s voor gehuurd materiaal en elektriciteit.
Hieronder een opsomming van de prijzen:
Standgelden:
- marktstand 3m= €30
6m= €60 (€10/m)
- eetstand 3m = €45
6m= €90 (€15/m)
- infostand 3m= gratis (€5 per bijkomende meter)
- themastand = gratis 3m tot max. 6m
Elektriciteit:
-

1 aansluiting van max. 3000W = €5

Logistieke steun:
-

overdekt marktkraam 3m = €25 4m=€30
tafels (gratis zolang de voorraad strekt, max. 1 per standhouder)
stoelen (gratis zolang de voorraad strekt, max. 2 per standhouder)

Sancties
De markleider, zo nodig bijgestaan door controleurs voor veiligheid, hygiëne en politie kijkt de naleving van de regels en
afspraken na bij het begin, tijdens en na de markt.
Bij niet-naleving zoeken standhouders en organisatie een oplossing. Is dat niet mogelijk, dan kan de organisatie de stand
sluiten. Indien de niet-naleving ernstig is, kan de organisatie deelname in de volgende jaren opzeggen.
Een van de redenen voor het laatste is dat een standhouder niet komt opdagen zonder te verwittigen.
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Reglement eetstanden
Het algemeen reglement voor standhouders is ook voor de eetstanden van toepassing. De eetstanden moeten wel aan de
volgende bijkomende regels voldoen:
-

alle etenswaren aanbieden in bio-afbreekbare borden en kommen en met bio-afbreekbaar bestek. TIP: u kunt deze
materialen voordelig bestellen via www.naturesse.be

-

zelf zorgen voor een eigen koelruimte voor de eigen voedingswaren.

-

bijzonder aandacht besteden aan de richtlijnen voor de professionele ambulante verkoper en gelegenheidsverkoper
van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Wanneer niet aan deze richtlijnen wordt
voldaan heeft de organisatie het recht om de stand te sluiten. Meer info over FAVV op http://www.favvafsca.be/thematischepublicaties/_documents/2012-11-01_Gelegenheidsverkoop_S.pdf en via bijgevoegd formulier.

De organisatie:
-

voorziet per eetstand in een bruine afvalzak. Ander afval dat hier niet in terecht kan, neemt de standhouder zelf mee.

-

laat tussen elke eetstand drie meter vrije ruimte.
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GC De Wildeman
wim.vanherck@herent.be
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wereldmarkt.herent@gmail.com
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