
 

 

 

REGLEMENT STANDHOUDERS ‘GETEKEND, LOMMEL’ 

strip- & kinderboekenfestival - 12/02/17 - CC De Adelberg, Adelbergpark 1, Lommel 

 

ALGEMEEN 
1. Met inschrijving voor de beurs van Getekend Lommel (organisatie) verklaart de 

deelnemer bekend te zijn met dit reglement en zich daaraan te zullen houden; 

2. Deelnemers mogen op de beurs alleen goederen aanbieden / uitstallen / 

verkopen, die strip- of kinderboek-gerelateerd zijn; 

3. Pas na betaling van de volledige onkostennota door de deelnemer aan de 
organisatie kan aan de beurs worden deelgenomen; 

4. Deelnemers die niet naar de beurs (kunnen) komen, dienen dit tijdig telefonisch 

of per mail aan de organisatie door te geven. Tijdig houdt in uiterlijk de maandag 

vóór de beursdatum. Bij annuleringen ná deze dag of bij niet verschijnen op de 
beursdagen, is de deelnemer onverminderd de volledige onkostennota 

verschuldigd; 

5. Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor bescherming en verzekering 

van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid tegenover derden. Deelnemers 
zijn vanaf de toe-wijzing van hun standplaats/kraam verantwoordelijk voor deze 

plaats, dus dienen zelf te zorgen voor het vastzitten van eventuele zeilen, balken 

of verankering van kraam of stand; 

6. Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de beurs. De organisatie kan 
voor, tijdens en na de beursdagen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade 

door diefstal, vermissing, ongeval, (natuur-)geweld, etc., alles in de ruimste zin 

van het woord; 

7. Deelnemers dienen alle aanwijzingen van de brandweer, de organisatie of 

zaaleigenaar steeds direct op te volgen; 
 

BEURSINDELING 

8. De beursindeling wordt door of namens de organisatie opgesteld en ingericht. 

Zonder toestemming van de organisatie mag geen verandering worden 
aangebracht; 

9. De organisatie verhuurt standaard standen met 2 stoelen en een vuilniszak per 

stand. Een deelnemer kan bij inschrijving een verzoek bij de organisatie indienen 

om, in plaats van de standaard kraam/tafel, professionele standbouw te gebruiken 
met opgaaf van het aantal m2. De organisatie beziet of het verzoek past in haar 

beursindeling en meldt de deelnemer uiterlijk één maand voor aanvang van de 

beurs haar beslissing. De organisatie kan zonder opgaaf van reden standbouw 

weigeren;        

10. De deelnemer huurt alleen de ruimte van de toegewezen kraam, tafel of stand. 
Uitbouw van de kraam, tafel en/of meer plek innemen dan gehuurd, is niet 

toegestaan. Ruimte vóór en naast de kraam/tafel/stand behoort toe aan de 

organisatie. Deze ruimte kan alleen ná toestemming van de organisatie door 

deelnemers gebruikt worden. Deze ruimte dient vaak vrijgehouden te worden op 
last van de zaaleigenaar, brandweer of vanwege gemeentelijke verordeningen; 

11. Iedere deelnemer is verplicht zijn standplaats schoon te houden en schoon achter 

te laten. Eenieder dient dus zijn afval mee naar huis te nemen. Het is dus niet 

toegestaan om afval achter te laten op het gehele complex, inclusief het 
parkeerterrein of daarbuiten; 

 



OP- EN AFBOUW 

12. Openingstijden voor het inbrengen van goederen en opbouw van de 

kraam/tafel/stand:  

a. Op zaterdag  15.00 uur – 19.00 uur  
b. Op zondag   (beursdag)  07.00 uur – 09.30 uur  

Wanneer de deelnemer op de beursdag een half uur vóór aanvang (10.00 uur) 

niet aanwezig is, wordt het gehuurde verwijderd of aan derden beschikbaar 

gesteld. De organisatie houdt zich het recht voor om van deze tijden af te wijken; 
  

13. Gedurende de tijd benodigd voor het uit- en inladen kunnen standhouders hun 

auto/aanhanger nabij een laaddeur plaatsen. Uiterlijk een half uur vóór 

beursaanvang (10.00 uur) dienen deze te zijn verplaatst naar een door de 
organisatie aangewezen parkeerplaats. Voor de veiligheid van alle aanwezigen 

dient er een brandgang rondom het complex te worden vrijgehouden;  

14. Per stand worden standaard twee standhouderbandjes voorzien. Zonder dit 

bandje zijn bepaalde delen van het gebouw niet betreedbaar. Op de beursdag zelf 

zal dit duidelijk aangeduid worden. 
15. Afbreken of afruimen van de stand mag pas beginnen na sluiting (17.00 uur) van 

de beurs. Het is deelnemers niet toegestaan om op de beursdag in te pakken vóór 

16.30 uur. De organisatie houdt zich het recht voor om van deze tijden af te 

wijken; 
 

RESTRICTIES 

16. Het is niet toegestaan om eten, drinkwaren, snoepgoed etc. te verkopen.  

17. Het is deelnemers niet toegestaan open vuur, gasflessen, gevaarlijke, brandbare 
stoffen,  goederen die olie, benzine of chemicaliën bevatten of kunnen lekken te 

gebruiken, te doen gebruiken of te verhandelen;  

18. Het is deelnemers niet toegestaan om vuurwapens, vuurwerk en wapens, porno, 

racistische/fascistisch lectuur/boeken in de ruimste zin van het woord voor 
verkoop aan te bieden. Dit geldt ook voor artikelen die schade aan andere 

personen kunnen toebrengen zoals laserpennen, zakmessen etc.;  

19. Het is uiteraard niet toegestaan om goederen, welke door een misdrijf verkregen 

zijn, op de beurs te koop aan te bieden of in bezit te hebben. De organisatie kan 

door politie en/of justitie worden verplicht om in de voorkomende gevallen, uit de 
administratie die gegevens te verstrekken die door justitie gevorderd worden ten 

behoeve van een eventueel strafrechtelijk onderzoek. 

20. De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van het rookverbod. Bij overtreding 

van het rookverbod zullen de boetes op de deelnemer verhaald worden. Mocht de 
deelnemer na een overtreding verwijderd worden door een beheerder of 

controleur, zal er geen restitutie plaatsvinden van de kraamhuur. 

 

TOT SLOT 
21. In alle voorkomende en/of niet genoemde zaken of problemen behoudt de 

organisatie zich het recht om een bindend besluit te nemen. Daarbij kan een 

eerder verleende toestemming te allen tijde worden ingetrokken, indien 

omstandigheden, buiten de invloed van de organisatie of gedragingen van 

deelnemers, dit naar oordeel van de organisatie noodzakelijk maken. De 
deelnemer kan hier niet tegen in beroep gaan. 

22. Elke deelnemer wordt geacht in kennis te zijn van de wet op "ambulante 

activiteiten" ( Art. 6 van het K.B. van 24/09/2006).  

 

 

 

 


