BRADERIJREGLEMENT SCHOTEN 2022
Dit reglement omvat alle voorwaarden voor standhouders betreffende hun deelname aan de Braderij
Iedere standhouder wordt verondersteld kennis genomen te hebben van dit reglement en stemt in
met alle bepalingen opgenomen in dit reglement.

Deel 1. Braderij – en eventzone
Onderstaande kaart geeft via verschillende kleuren de braderij – en eventzone weer.
De maximale braderijzone wordt als volgt bepaald:
•
•
•

ZONE CHURCHILLAAN - de Churchilllaan, vanaf de Kuipersstraat tot de Verbertstraat ZONE PAALSTRAAT - vanaf het marktplein tot Paalstraat 92 ZONE RICHTING SPIEKE - vanaf Paalstraat 92 tot en met het plein aan de Rodeborgstraat –

Op het stuk Paalstraat van de Verbertstraat tot de Sint-Cordulastraat wordt geen braderij toegelaten.
Dit deel wordt voorbehouden:
•
•

Deels als zone voor het EVENTPLEIN
Deels als DOORGANG voor de brandweer, ambulance, trouwers, ceremoniewagens, etc.

Art 1. Periode van de braderij
De braderij gaat door in het laatste weekend van juni op onderstaande data:
-

Vrijdag 24 juni: 14u - 22u
Zaterdag 25 juni: 09u30 - 22u
Zondag 26 juni: 11u - 18u

✓ Alle standhouders worden geacht een permanentie van hun stand te voorzien tijdens de
openingsuren van de Braderij.
✓ Alle standhouders worden geacht de openingsuren van de Braderij te respecteren.

Art 2. Opbouw – en afbraak
De opbouw en de afbraak van de tenten kan pas gebeuren voor en na de openingsuren van iedere
Braderijdag.

Deel 2. De organisator
Met het oog op het toewijzen van staanplaatsen voor ambulante handelsactiviteiten, werd het beheer van het
openbaar domein voor de volledige braderijzone in concessie gegeven aan de organiserende VZW Schoten
Onderneemt.
De VZW Schoten Onderneemt verkrijgt het recht om dit deel van het openbaar domein tijdelijk, en op een wijze
die het recht van anderen uitsluit, in gebruik te nemen.

De VZW sluit met alle deelnemers van de braderij een overeenkomst af conform de voorwaarden
omschreven in dit reglement.

Deel 3. Vergoeding staanplaats per type
deelnemer
De toewijzingen van de specifieke staanplaats zal gebeuren wanneer alle inschrijvingen binnen zijn
en dit ten laatste op 12 juni 2022.

Art 3. Leden van de VZW Schoten Onderneemt
Alle leden van de VZW Schoten Onderneemt kunnen gratis deelnemen aan de Braderij.
Leden die niet gevestigd zijn in de Paalstraat en toch een staanplaats wensen in de ZONE
PAALSTRAAT betalen surplus van €100 indien ze gebruik willen maken van een tent + bord met
naam/logo van de handelszaak.
OPGELET!

Om een zeker uniformiteit in het straatbeeld te garanderen voorziet de VZW in tenten en
borden voor alle handelaars in de ZONE PAALSTRAAT. Standhouders die een tent wensen
dienen dit aan te duiden in het aanvraagformulier. In de braderijzone Paalstraat mogen
enkel tenten van de VZW gebruikt worden. Je kan ook kiezen om geen tent te plaatsen.
Eigen tenten worden niet toegelaten in de ZONE PAALSTRAAT.

Art 4. Ondernemers zonder publiek toegankelijke ruimte met
vestigingsplaats in Schoten
Alle ondernemers zonder publiek toegankelijke ruimte die willen deelnemen aan de Braderij betalen
€200 voor een staanplaats in de ZONE PAALSTRAAT.
Alle ondernemers zonder publiek toegankelijke ruimte die willen deelnemen aan de Braderij betalen
€100 voor een staanplaats in de ZONE SPIEKE.
Ondernemers zonder publiek toegankelijke ruimte die willen gebruik maken van een tent + bord
dienen dit aan te duiden in het aanvraagformulier. Hiervoor wordt een meerprijs van €100
aangerekend.

Art 5. Foorkramers
Foorkramers betalen een bijdrage gebaseerd op locatie en aanbod.
3 DAGEN - ZONE CHURCHILLAAN
•
•

€500 – foorkramers die eten & drinken aanbieden
€250 – foorkramers die geen eten & drinken aanbieden

3 DAGEN - ZONE SPIEKE
•
•

€200 – foorkramers die eten & drinken aanbieden
€100 – foorkramers die geen eten & drinken aanbieden

Art 6. Ambulante handel
Alle ambulante handelaars worden in de ZONE SPIEKE geplaatst en betalen een bijdrage op basis van
hun aanbod.
•
•

€200 – ambulante handelaars die eten & drinken aanbieden
€100 – ambulante handelaars die geen eten & drinken aanbieden

Art 7. Verenigingen
Alle verenigingen betalen €50 en worden op ZONE SPIEKE geplaatst.
Verenigingen krijgen de mogelijkheid om iets te drinken aan te bieden (zie verder,
deelnamevoorwaarden).

Art 8. Politieke partijen
Alle politieke partijen uit Schoten krijgen de mogelijkheid om op 24, 25 en 26 juni kosteloos een
staanplaats in te nemen op de Braderij. Er worden 2 zones ter beschikking gesteld:
•
•

ZONE CHURCHILLAAN
ZONE SPIEKE

In de ZONE CHURCHILLAAN worden alle politieke partijen naast elkaar geplaatst. In de ZONE SPIEKE
is er mogelijkheid tot spreiding, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Politieke partijen krijgen de mogelijkheid om iets te drinken aan te bieden (zie verder,
deelnamevoorwaarden). Politieke partijen die willen gebruik maken van een tent van de VZW dienen
dit aan te duiden in het aanvraagformulier en dit uiterlijk voor 31 mei 2022. Hiervoor wordt een
meerprijs van €100 aangerekend.

Deel 4. Deelnamevoorwaarden
Art 10. Eten en drinken
10.1 Permanente gelegenheden (lokale horeca)
Permanente gelegenheden (vaste horecazaken) gelegen binnen de braderijzone behouden het recht
om hun reguliere aanbod van eten/dranken waarvoor een gemeentelijke uitbatingsvergunning werd
afgeleverd aan te bieden in de handelszaak en binnen de grenzen van het vergunde terras. De
uitbaters staan in eerste instantie zelf in voor de controle op de correcte toepassing van dit artikel.

10.2 Vaste handelszaken
Aan de vaste handelszaken (met uitzondering van de horecazaken), gelegen binnen de braderijzone,
wordt voor de periode van de braderij toelating verleend om binnen in de handelszaak gegiste
dranken aan de bezoekers aan te bieden, maar niet te verkopen aan de bezoekers. Sterke dranken
mogen evenwel niet verdeeld, aangeboden of verkocht worden.

10.3 Uitzondering occasionele standhouders
Twee occasionele standhouders krijgen de mogelijkheid om binnen hun toegewezen staanplaats iets
te drinken aan te bieden aan bezoekers: (1) de verenigingen en (2) de politieke partijen.
✓ Het is voor beide partijen verboden hun dranken GRATIS aan te bieden.
✓ De vraagprijs per consumptie dient in lijn te liggen met de vraagprijs op het eventplein.
✓ De vraagprijs per consumptie dient voor aanvang van de braderij afgestemd te worden met
de VZW.
✓ Het is voor beide partijen verboden om drank in glazen, blik of glazen flessen aan te bieden.
✓ Ook de verkoop van eten en sterke dranken wordt verboden.
Bij vaststelling van inbreuken zijn wij genoodzaakt de toezichthoudende politiedienst hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen.
Teneinde het handelsklimaat in Schoten zoveel mogelijk te ondersteunen adviseren we beide
partijen om hun dranken (zoveel mogelijk) aan te kopen bij een lokale handelaar/horeca-uitbater.

Art 11. Openingsuren terrassen lokale horeca / verenigingen /
politieke partijen
De uitgebreide (niet de reguliere) terrassen van de lokale horeca, verenigingen en politieke partijen
in de braderijzone moeten volledig ontruimd zijn op het aangeduide uur:
•

Vrijdag 24 juni: 22u00

•

Zaterdag 25 juni: 22u00

•

Zondag 26 juni: 18u00

Art 12. Opstelling standhouders
Standhouders mogen de wegbedekking niet beschadigen, hetzij op rijweg, de aanpalende voetpaden,
wandel – en zijwegen, de parkeerterreinen of waar dan ook. Standhouders mogen hun inrichting
en/of tijdelijke structuren niet vasthechten aan de weg of aan bomen, verlichtingstoestellen,
verkeerstekens en aanverwante goederen.
Eventuele beschadigingen zullen begroot worden en vallen ten laste van de standhouder.

Art 13. Muziekinstrumenten – en luidsprekers
Het is voor standhouders verboden om gebruik te maken van muziekinstrumenten of luidsprekers
die de ernaast of verderop staande inrichtingen, of de bezoekers kunnen hinderen. Ze dienen zicht te
houden aan de bepalingen zoals vastgesteld in het Algemeen Politiereglement Schoten.

Art 14. Geluidsproductie
In afwijking van het artikel betreffende niet-ingedeelde muziekinrichtingen zoals opgenomen in het
Algemeen Politiereglement Schoten, wordt tijdens de braderijperiode in de braderijzone de
maximale toegelaten voortgebrachte geluidssterkte op 95 dB(A) bepaald.

Art 15. Afval
De standhouders voorzien in afvalrecipiënten (min. 1 recipiënt per stand) voor het afval van de
klanten. De standhouders zijn verplicht om na afloop van de braderij al het afval (inclusief het eigen
afval en/of ledige verpakkingen) mee te nemen.

Art 16. Snelblustoestellen
Alle standhouders dienen zelf te voorzien in de nodige snelblustoestellen en andere
brandblusmiddelen, aangepast aan de verkoopwaar en de desbetreffende uitrusting.

Art 17. Voertuigen op de braderij
Tijdens de periode dat de braderij toegankelijk is voor het publiek, is het niet toegelaten om met
wagens, karren, motorrijwielen, bromfietsen of rijwielen in de braderijzone te komen.

