Voorwaarden voor Deelname aan de 45e Terwinseler Straatmarkt

Inschrijving

U kunt inschrijven via de website (electronische inschrijving) of schriftelijk (aanmeldingsformulier).
Voor een schriftelijke inschrijving zijn €4,00 administratiekosten verschuldigd.
Voor een inschrijving via de website zijn geen administratiekosten verschuldigd.
Bij het indienen van uw Inschrijving dient u akkoord te gaan met de voorwaarden voor Deelname. U
dient in te schrijven voor 5 mei 2019.
Uw Aanvraag wordt beoordeeld door de Terwinseler Straatmarkt.
Na de voorlopige acceptatie door de Terwinseler Straatmarkt wordt uw Aanvraag omgezet in een
Tijdelijke Reservering waarvoor u een factuur ontvangt. U heeft 2 weken de tijd om de factuur te
voldoen, na deze periode vervalt de Tijdelijke Reservering.
Na ontvangst van uw betaling wordt uw Tijdelijke Reservering omgezet in een Bevestigde
Reservering, waarmee u er zeker van bent dat u een standplaats toegewezen krijgt.
In de week voor de Straatmarkt ontvangt u van ons de Definitieve Reservering met de plaats van uw
stand tijdens de Straatmarkt.
Bij verkoop van drank- en etenswaren dient u tevens akkoord te gaan met de Voorwaarden Horeca en
Voorwaarden Bakkraam. Verkopers van drank- en etenswaren voor consumptie ter plekke dienen zich
uiterlijk 28 april 2019 in te schrijven. Hiervoor is slechts een beperkt aantal verkoopplaatsen
beschikbaar, u ontvangt bericht van acceptatie of afwijzing van uw aanvraag in de week na 5 mei
2019.

Aanvraag
In uw Aanvraag dient u de gevraagde gegevens naar waarheid te verstrekken. Mochten gegevens
wijzigen na het indienen van uw Aanvraag, dan dient u deze wijzigingen direct door te geven.

Geef aan of u stroom nodig heeft en zo ja, hoeveel. Geef tevens aan of u gebruik maakt van gas.
Bij gebruik van stroom dient u minimaal 50 meter kabelhaspel mee te brengen.
Geef aan of u gebruik maakt van parasols. Indien ja, houden wij zo mogelijk rekening met de
standplaats, zodat er geen problemen ontstaan met de brandweer, politie en ambulance.
Indien blijkt dat u gebruik maakt van parasols, zonder dat dit bekend was bij de organisatie, of indien
blijkt dat u op uw Aanvraag foutieve gegevens heeft vermeld behoudt de organisatie zich het recht
voor om u van verdere deelname aan de markt uit te sluiten of een naheffing op te leggen.

Wat gaat u verkopen op de Straatmarkt
In de Aanvraag dient u aan te geven wat u gaat verkopen op de Terwinseler Straatmarkt. Geef aan

wat uw hoofdproduct is en zonodig welke nevenproducten u wilt gaan verkopen. In het
‘opmerkingen’-gedeelte van de aanvraag vermeldt u zoveel mogelijk specifiek welke producten u gaat
verkopen. Dit wordt meegenomen bij de indeling van de markt. Mocht u op de Straatmarkt andere
producten dan aangegeven verkopen, dan kunnen wij u vragen deze te verwijderen. Desnoods kunt u
verplaatst en zonodig zelfs verwijderd worden van de Straatmarkt.
U als standhouders maakt zelf de markt. Om een voor bezoekers aantrekkelijke en voor
standhouders winstgevende markt te organiseren zullen wij hier strikt op toezien.

Standplaats

U kunt geen aanspraak maken op een vaste standplaats. Alle rechten tot gunning van een standplaats
zijn aan de Stichting Terwinseler Straatmarkt voorbehouden.

Aanwijzingen Marktmeesters en bevoegd gezag

U dient de aanwijzingen van de Marktmeesters van de Terwinseler Straatmarkt en hun assistenten,
alsmede van Verkeersregelaars, Brandweer, Ambulancepersoneel en Politie, op te volgen.
U dient medewerking te verlenen aan (technische) controle door Marktmeesters van de Terwinseler
Straatmarkt, hun assistenten en Brandweer.
Bij niet opvolgen van de aanwijzingen kunt u van de Markt verwijderd worden.

Inrichting standplaats

De voorzijde van de kramen en straatruimte dient ‘in lijn’ gehouden te worden, uitbouwen van de
kraam naar de straat en het plaatsen van zaken die het pad belemmeren dan wel naburige stands
blokkeren is niet toegestaan.
Het gebruik van Kraamverbreders is niet toegestaan, tenzij na goedkeuring van de Marktmeester daar
waar dit mogelijk is.

Slangen, kabels, snoeren e.d. moeten zodanig zijn aangebracht dat niemand hiermee in aanraking kan
komen, dan wel daarover kan struikelen. Snoeren, stekkers en toestellen in deugdelijke staat
verkeren. De uitbreiding van de elektrische installatie, het aanbrengen van veiligheidsaardingen e. d.
moet geschieden overeenkomstig NEN 1010.
Elke stand waarbij sprake is van enige vorm van open vuur dient voorzien te zijn van een klein
blusmiddel met een vulling van tenminste 6 kg/ltr blusstof; Het kleine blusmiddel moet te allen tijde
bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het kleine blusmiddel dient conform de NEN 2559
te zijn onderhouden.
Bluswaterwinplaatsen (brandkranen), moeten binnen een straal van 0,75m rondom, te allen tijde voor
brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

Parkeren / auto’s

Op het parcours van de Straatmarkt (onder meer stoep, weg, tussen en achter de stands) mogen
geen auto’s geparkeerd worden.
Door de organisatie wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van
het parcours.
Tussen 9.30 uur en 17.00 uur zijn auto’s op het parcours niet toegestaan, houd hier rekening mee bij
het plannen van op- en afbouw van uw standplaats.

Schade, verzekering

U dient zorg te dragen voor een Aansprakelijkheidsverzekering.
Schade aan bestrating, beplanting, straatmeubilair en andermans eigendommen zal op u worden
verhaald.

Afval

Na afloop van de straatmarkt dient u uw afval in plastic zakken of gesloten dozen deponeren.
Gevaarlijk afval, chemisch afval, oliën en vetten dient u zelf weer mee te nemen.
U dient uw stand en de directe omgeving daarvan schoon achter te laten.
Als u van deze richtlijnen afwijkt, zullen wij eventuele kosten veroorzaakt door uw afval op u verhalen.

Wijzigen van uw Reservering

Na de acceptatie van uw Inschrijving door de Terwinseler Straatmarkt kunt u deze niet meer zelf
wijzigen. Indien u na acceptatie nog wijzigingen wilt doorgeven, vult u dan het Wijzigingsformulier bij
uw Reservering op de website in. Indien u schriftelijk hebt ingeschreven, vraag dan het
Wijzigingsformulier aan bij het infopunt van de Terwinseler Straatmarkt.

Annuleren van deelname

U kunt uw inschrijving voor een stand bij de Terwinseler Straatmarkt annuleren.
Een nog niet bevestigde inschrijving kunt u kosteloos intrekken.
Een bevestigde inschrijving dient u via de website of schriftelijk te annuleren, onder vermelding van
de reden.
Bij annulering van een bevestigde inschrijving voor 5 mei 2019 ontvangt u 100% van de
inschrijfkosten (exclusief eventuele administratiekosten) retour, onder aftrek van €2,50
annuleringskosten.
Bij annulering van een bevestigde inschrijving voor 12 mei 2019 ontvangt u 50% van de
inschrijfkosten (exclusief eventuele administratiekosten) retour.
Bij annulering van een bevestigde inschrijving voor 19 mei 2019 ontvangt u 25% van de
inschrijfkosten (exclusief eventuele administratiekosten) retour.
Bij annulering op of na 20 mei 2019 ontvangt u geen inschrijfkosten retour. Niet komen opdagen op
de Terwinseler Straatmarkt zonder annulering kunnen wij laten meewegen bij de acceptatie voor
komende edities van de Terwinseler Straatmarkt.

Klachten

Eventuele klachten dient u te bespreken met de Marktmeester. Indien nodig kunt een klacht met
schriftelijke motivatie indienen bij het Bestuur van de Stichting Terwinseler Straatmarkt.

Voorwaarden Horeca
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor Horeca, en zijn een aanvulling op de Voorwaarden voor
Deelname.
Verkoop van (zwak-)alcoholische dranken is niet toegestaan.
Kramen/standplaatsen waar etenswaar wordt bereid en/of verkocht dienen de grond af te dekken.
Eventuele schade aan grond/bestrating is voor rekening van de standhouder.
Bij het te koop aanbieden, verkopen of verstrekken van etenswaren dient u zich te houden aan de
bepalingen, zoals genoemd in het Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen en
de aanvullende Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen (voor info: Keuringsdienst van Waren,
tel. 0800-0488 of http://www.vwa.nl/ ).
Het bakken, braden, koken, barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen m.b.v. elektrische
energie is toegestaan indien:
• in de directe omgeving van een verbruikstoestel goed passende deksels voor de in gebruik zijnde
pannen aanwezig zijn;
• per verbruikstoestel een blusapparaat met een vulling van tenminste 6 kg/ltr. aanwezig is;
• de elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en de eisen die het energieleverend bedrijf stelt;
• het verbruikstoestel KEMA/CE-goedgekeurd is;
• Het gebruik van frituurvet en spijsolie is alleen toegestaan in thermisch beveiligingstoestellen;
• snoeren, stekkers en toestellen in deugdelijke staat verkeren;
• het verbruikstoestel vast op de vloer c.q. een tafel staat opgesteld op een zodanige wijze dat
omvallen of -stoten niet mogelijk is;
• het verbruikstoestel op tenminste 1,50 meter van brandbare materialen (versieringen, luifels,
tentwanden e.d.) en belendende gebouwen is opgesteld.
Het bakken, braden, koken en barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen met behulp van
gasvormige en/of vaste brandstof is verboden tenzij hiervoor een aparte ontheffing (bedrijfsmatige
opzet) is afgegeven.
Het gebruik van vloeibare brandstof is te allen tijde verboden.
Voorwaarden Bakkraam
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien een Bakkraam wordt gebruikt, en zijn in aanvulling op
de Voorwaarden voor Deelname en de Voorwaarden Horeca.
1.1 De (mobiele) bakkraam moet zijn opgesteld op een afstand van tenminste 5 meter vanaf elke
bebouwing, tenzij de gevel van de bebouwing geheel blind is uitgevoerd.
1.2 De stands, (markt)kramen, podiums e. d. moeten zodanig worden aangebracht dat:
• alle toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven over de volledige breedte onbelemmerd zijn te
bereiken;
• de bluswaterwinplaatsen (brandkranen), moeten binnen een straal van 0,75m rondom, ten allen
tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
1 .3 In elke mobiele bakkraam dient nabij de toegangsdeur een klein blusmiddel te zijn aangebracht
met een vulling van tenminste 6 kg/ltr blusstof; de kleine blusmiddelen moeten te allen tijde
bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. De blusmiddelen dienen conform de NEN 2559 te
zijn onderhouden.
1 .4 Binnen een afstand van 30 cm van de afvoerleiding voor de bak dampen en de afvoerleiding voor
de verbrandingsgassen mogen geen brandbare onderdelen van de mobiele bakkraam en geen
brandbare goederen of stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en de
warmte slecht geleidend materiaal.
1 .5 De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van afvoerleidingen
van onbrandbaar en hitte bestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- of dak doorvoeringen
moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbuis.
1.6 Een afvoer van bak- en/of braaddampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan mits
de verbrandingsgassen gemeten op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan
200 °C.
1 .7 De bakdamp moet, zonder dat deze zich in de wagen kan verspreiden, worden opgevangen in en
worden afgevoerd door een direct boven de bakpannen aangebrachte afzuiginrichting van
onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal met een daarop aangesloten afvoerleiding, welke reikt
tot boven het dak van de wagen. Elke afvoerleiding en elke afzuigkap of wasemkap moet zijn
vervaardigd van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal.

1 .8 De damp van de toestellen welke zijn voorzien van een gecombineerd kanaal voor afvoer van
bakdamp en verbrandingsgassen moet door een leiding van onbrandbaar en tegen hitte bestand
materiaal mechanisch worden afgevoerd.
1.9 Flexibele verbindingsstukken tussen afzuiginstallatie en de afzuigleiding of het afzuigkanaal,
moeten zijn vervaardigd van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal en moeten deugdelijk zijn
bevestigd.
1.10 Bij elke bak- en braadpan moet een goed passende deksel met een kraag van tenminste 1 cm,
van onbrandbaar materiaal, voor direct gebruik gereed aanwezig zijn, waarmee de pannen in geval
van brand kunnen worden afgesloten.
1.11 De bak installatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bijvoorbeeld door overbruisen,
over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
1.12 Het bakken, braden, koken en barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen m.b.v. elektrische
energie is toegestaan indien:
• In de directe nabijheid van een verbruikstoestel goed passende deksels voor de in gebruik zijnde
pannen aanwezig zijn;
• Per verbruikstoestel een blusapparaat met een vulling van ten minste 6 kg/ltr blusstof aanwezig is;
• De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en de eisen die het energie leverend bedrijf stelt;
• Het verbruikstoestel KEMA/CE-goedgekeurd is;
• Het gebruik van frituurvet en spijsolie is alleen toegestaan in thermisch beveiligde toestellen;
• Snoeren, stekkers en toestellen in deugdelijke staat verkeren;
• Het verbruikstoestel vast op de vloer, grond e.d. c.q. een tafel e.d. staat opgesteld op een zodanige
wijze dat omvallen of omstoten niet mogelijk is;
• Het verbruikstoestel op ten minste 1,50 meter van brandbare materialen (versieringen, luifels,
tentwanden e.d.) en belendende gebouwen is opgesteld.
2. GASINSTALLATIES
2.1 De gasinstallatie moet voldoen aan NEN 2920 en aan de NPR 2921.
2.2 De gasinstallatie moet voldoen aan de eisen die het gas leverend bedrijf stelt.
2.3 Het gebruik van andere gassen dan butaan en propaan is niet toegestaan.
2.4 De installatie dient van twee afsluiters te zijn voorzien, een afsluiter op het verbruik toestel en een
afsluiter op de gasfles.
3. GAS VERBRUIKSTOESTELLEN
3.1 Elk gebruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet GIVEG - goedgekeurd zijn tot 1996, na deze
datum dient elk gebruikstoestel voorzien te zijn van een CE keurmerk.
3.2 Elk verbruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet:
• Vast op de grond c.q. een tafel staan opgesteld op een zodanige wijze dat omvallen of omstoten niet
mogelijk is;
• Op tenminste 1,5 meter van brandbare materialen, zoals versieringen, luifels, tentwanden e.d., zijn
opgesteld;
• Boven het toestel een vrije ruimte van tenminste 1,3 meter hebben;
• Op tenminste vijf meter van omringende bebouwing zijn op gesteld (niet van toepassing op muren
zonder enige opening)
3.3 Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tot tenminste 10 cm buiten de toestellen
onbrandbaar zijn, dan wel bekleed met een onbrandbaar materiaal.
3.4 Het gebruik van frituurvet en spijsolie (frituren) is alleen toegestaan in thermisch beveiligde
toestellen.
3.5 In de directe nabijheid van de verbruikstoestellen moeten goed passende deksels voor de in
gebruik zijnde pannen aanwezig zijn.
3.6 De bakkraam moet voorzien zijn van ventilatieopeningen nabij de vloer, tenzij de
gasverbruikstoestellen zijn voorzien van een gesloten verbrandingsruimte of de gasverbruikstoestellen
zijn voorzien van een veiligheidsinrichting, zodat er geen onverbrand gas kan uitstromen.
4. GASLEIDINGEN EN APPENDAGES
4.1 Elke verbindingsslang tussen een drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:
• Voorzien zijn van een keurmerk;
• Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;
• Vrij en ongespannen zijn aangelegd;
• Zodanig zijn aangebracht, dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden wordt
voorkomen;
• Zo kort mogelijk zijn (maximaal 1,5 meter);

• Niet ouder zijn dan twee jaar.
4.2 Reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar, conform het jaartal dat staat vermeld op het
reduceerventiel of de aankoopbon. Het reduceerventiel mag geen roestvorming vertonen.
4.3 Tussen de gasfles(sen) en het verbruikstoestel moet gebruik worden gemaakt van vaste metalen
leidingen, waarbij de laatste 1,5 meter uit goedgekeurd gas bestendige slang (volgens NEN-EN 1763)
moet bestaan.
4.4 Elke leiding moet zodanig zijn vastgezet, dat doorbuigen niet mogelijk is en overigens dat de
afstand tussen de bevestigingen maximaal 1,5 meter bedraagt; voorts moet op maximaal 0,3 meter
afstand van elke zijde van een afsluiter, bocht of verbinding een bevestiging aanwezig zijn.
4.5 Slangen, leidingen, koppelingen, klemmen, drukhouders en toestellen t.b.v. gasvormige brandstof,
moeten deugdelijk zijn aangebracht en te allen tijde in deugdelijke staat verkeren. Elke leiding moet
zijn beschermd tegen beschadiging, (bijv. door een brugconstructie over een leiding)
5. GASFLESSEN EN TANKS
5.1 De opstelling van gasflessen dien te voldoen aan hetgeen gesteld is in bijlage K van NEN 2920.
(Eisen voor de opstelling en gebruik van flessen)
5.2 Er mogen nooit meer dan 2 gasflessen met een inhoud van maximaal 45 liter per gasfles aanwezig
zijn.
5.3 Elke drukhouder moet buiten bereik van onbevoegden, goed geventileerd, in de buitenlucht en
beschermd tegen opwarming door zonnestraling zijn opgesteld.
5.4 De gasflessen dienen buiten op een afstand van minimaal 5 meter van het bouwsel worden
opgesteld.
5.5 De gasflessen dienen te worden afgeschermd door middel van een deugdelijk hekwerk, voorzien
van opschrift "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN"
5.6 De butaan- of propaangasflessen moeten zijn geplaatst in een uitsluitend daarvoor ingerichte
ruimte, waarvan de binnenwanden en de afdekking een brandwerendheid bezitten van tenminste 30
minuten. Deze ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakkraam toegankelijk zijn en moet
d.m.v. een deur of luik zijn afgesloten.
5.7 De onder vorig punt bedoelde ruimte moet direct via de vloer of de buitenwand op de buitenlucht
zijn geventileerd door middel van een opening met een netto vrije doorlaat van tenminste 1 dm2.
Deze opening moet zo laag mogelijk zijn aangebracht.
5.8 In de buitenlucht geplaatste butaan- of propaangasflessen moeten buiten bereik van
onbevoegden worden opgesteld binnen een 30 minuten brandwerende constructie (gasbun), tenzij de
afstand tussen kraam en gas meer dan 6 meter is. De flessen moeten tegen opwarming door
zonnestraling zijn beschermd dmv onbrandbaar materiaal.
6 ALGEMEEN
6.1 Indien zich technische of organisatorische wijzigingen voordoen, die van belang kunnen zijn voor
de (brand)veiligheid, moet dit onverwijld ter kennis worden gebracht aan de Commandant Brandweer.
6.2 De houder van de vergunning is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning
aan derden toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen
teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden tengevolge van het gebruik van de
vergunning schade lijden.
6.3 De vergunning dient ter plaatse aanwezig te zijn en op de eerste vordering van een ambtenaar
van de brandweer of politie te worden getoond.
6.4 Alle in het belang van de algemene veiligheid gegeven aanwijzingen door een ambtenaar van de
brandweer of politie moeten stipt en onverwijld worden opgevolgd.
6.5 Indien bij een voor de ingebruikname gehouden inspectie, dan wel tijdens een controle blijkt dat
niet aan de opgelegde voorwaarden is voldaan of de veiligheid van de bezoekers onvoldoende is
gewaarborgd dan kan de inmiddels gewaarschuwde Officier Van Dienst, eventueel na overleg met de
burgemeester, het gebruik verbieden dan wel onmiddellijk laten beëindigen.

