HUISREGELS
KERSTMARKT
Kerstmarkt Axel, 13 december 17:00-22:00 uur.
Welkom op de Kerstmarkt van Axel,
Om voor iedereen de kerstmarkt zo goed en veilig mogelijk te maken hanteren wij de
volgende huisregels:
-

U kunt een kraam of plaats reserveren, bij de huur van een kraam is de plaats
inbegrepen. De afmetingen van het kraam zijn 4 x 2 meter. De legborden hier in
zijn 1,2 x 4 mtr. Extra planken, legborden, achterwanden ed. zijn niet mogelijk.

-

De afmetingen van de plaatsen, waar u met uw eigen kraam kunt staan,
zijn ook 4 x 2 meter, voor deze plaatsen is een stand of verkoopwagen verplicht.
Indien u een afwijkende maat nodig heeft, neemt u dan contact op met de
organisatie via kerstmarkt@axel.nl In overleg vinden wij een plek waar u kunt
staan.

-

U kunt vanaf 12.00 uur gebruik maken van het marktterrein. Vanaf dan mag u het
marktterrein op om uw kraam in te richten. Wij verzoeken u eerst uw auto uit te
laden en deze dan te verplaatsen naar een van de parkeerplaatsen buiten het
evenemententerrein. Graag daarna pas uw kraam in richten, zo hebben uw mede
standhouders weinig tot geen last van geparkeerde auto’s.

-

Auto’s moeten voor 16.30 uur verplaatst worden naar officiële parkeerplaatsen
buiten het marktterrein (Hofplein of Kennedyplein) en mogen vanaf 22.00 uur weer
terug geplaatst worden op het marktterrein.

-

Uw kraam mag vanaf 22.00 uur opgeruimd worden. Beslist niet eerder, omdat
daardoor de markt direct zijn gezelligheid en kracht verliest. U schaadt hiermee uw
collega's op de Kerstmarkt aanzienlijk.

-

Op verschillende plekken in het centrum zijn stroompunten aanwezig.
Globaal is er binnen 30 mtr. een stroompunt, dus als u een verlengsnoer mee neemt
kunt u “inprikken” bij een van de punten. Houd er rekening mee dat dit stroompunt
misschien voorzien is van een eurostekker. U kunt hiervoor een verloop gebruiken,
als u deze zelf niet heeft, kunt u deze lenen van de organisatie. Wij reken hier wel
een borg van € 25,00 voor.

-

In verband met de veiligheid dient uw verlengsnoer van voldoende dikte te zijn.
Wij adviseren minimaal 3x1,5mm² maar idealiter gebruikt u 3x2,5mm²
Ook verzoeken wij u in te prikken op een stroomkast en geen “ketting” te maken,
waarbij van de ene kraam bij de andere wordt doorgelust.

-

Vanaf 15:00 uur is er een elektricien aanwezig zijn om indien nodig hulp te
verlenen bij de aansluiting naar de elektriciteitskasten en eventuele andere
technische problemen.
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-

Het kraam heeft geen verlichting o.i.d. u moet dus zelf zorgen voor aankleding en
verlichting.

-

Vanwege de brandveiligheid is open vuur niet toegestaan en zijn er strikte regels
voor bakken, braden, warm houden, frituren en opwarmen in uw kraam of op uw
plaats. Uw installatie dient deugdelijk te zijn en de materialen dienen te voldoen
aan de meest recente regelgeving*.
De brandweer heeft aangegeven hier streng op te controleren !
*Globale richtlijn voor deze regelgeving:
- De afstand tussen een opstelling voor gasflessen en overige voor verwarming bestemde
brandstoffen moet ten minste 5 m te bedragen.
- De slanglengte voor een tijdelijke opstelling mag maximaal 10 m bedragen.
- Het gebruik van een reduceerventiel (drukregelaar) dat ouder is dan 5 jaar is verboden.
- bij een gebruik van de zwarte gasslangen voor butaangas niet ouder zijn dan twee jaar,
en bij gebruik van de oranje slangen voor propaangas niet ouder zijn dan vier jaar
De volledige regelgeving is terug te vinden op de site en op verzoek, per mail, verkrijgbaar.

-

Voor bakken, braden, frituren, opwarmen ed. zijn aparte regels waar wij en u zich
aan moeten houden. Onder andere uw locatie op het evenemententerrein is hier in
heel belangrijk. Geeft u a.u.b. duidelijk aan wat u gaat doen of verkopen. Dan kan
de organisatie met de indeling hier rekening mee houden.

-

Het schenken van alcoholische drank (>15%) is niet toegestaan. Wilt u zwak
alcoholische dranken schenken of verkopen ? Dan heeft u hiervoor ontheffing nodig
van de gemeente, deze kunt u via de organisatie aanvragen.

-

Afval moet u zelf af voeren. Hierop zal door de organisatie gecontroleerd worden,
wel staan er door het hele centrum extra afvalbakken.

-

Op 2 plekken op het evenemententerrein vindt u een openbare toiletvoorziening.
Aan de achterzijde van de Albert Heijn en bij de horecatent hebben wij
verschillende “Dixies” en plaskruizen voorzien.

-

Indien u zich inschrijft voor dit evenement gaat u automatisch akkoord met deze
huisregels.

