


Stichting Hartemèrt Schijndel – Deelnamereglement            
 
 

Onderstaand volgen een aantal belangrijke regels voor deelname 

aan de a.s. Hartemèrt. 

U bent verplicht deze regels goed door te nemen en deze regels 

alsmede alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de 

aanwijzingen van de organisatie steeds strikt toe te passen. 
 
1. Wij verzoeken u om uw stand om 10.00 uur gereed te hebben en indien de 
deelnamekosten nog niet zijn voldaan deze vóór 10.00 uur bij de organisatie te 
voldoen. Bij deelnemers die de hun toegewezen plaats niet vóór 10.00 uur hebben 
ingenomen behoudt de organisatie zich het recht voor deze plaats aan anderen toe te 
wijzen, onverminderd de verplichting van de deelnemer de deelnamekosten, indien 
nog niet voldaan, alsnog te voldoen. 
 
2. Elke deelnemer moet bij open vuur (bbq, frituur) en bij gebruik van gas(flessen) 
zich houden aan de brandveiligheidsvoorschriften voor braderieën in de buitenlucht. 
Deze voorschriften zullen door de organisatie uitgereikt worden. 
 
3. Alle stands, kramen of evenementen e.d. (incl. die waar verwarmingsapparatuur 
o.d. wordt gebruikt) dienen te beschikken over een geldige en toepasselijke W.A. 
verzekering alsmede eventueel vereisten vergunningen. Dit geldt tevens voor 
demonstraties e.d. De verantwoordelijke deelnemer dient in overleg met de 
organisatie te zorgen voor een deugdelijke afscheiding en er zorg voor te dragen dat 
er zich geen onbevoegden binnen de afzetting bevinden. Elke deelnemer is 
aansprakelijk voor de veiligheid van deelnemers en publiek in en om zijn stand, 
tevens dient het publiek er op te worden gewezen dat deelname niet van gevaar 
ontbloot is en dat voorzichtigheid geboden is. Ook deelnemers aan demonstraties en 
dergelijke dienen W.A. verzekerd te zijn. Elk gebruik van alcohol is verboden. 
 
4. Voor ontheffingen van de drank- en horecawet dienen afzonderlijke vergunningen 
te worden aangevraagd bij de gemeente Meierijstad. De deelnemer is zelf 
verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen. 
Andere verkooppunten dan die zijn ingeschreven en waarvoor ontheffing is verleend 
zijn niet toegestaan. 
 
5. Er mogen geen kabels, leidingen o.d. worden bevestigd aan bomen en/of ander 
straatmeubilair op of aan het parcours. 
 
6. Op aanwijzing van de organisatie dient de geluidssterkte van muziek, 
aankondigingen, mededelingen etc. zodanig te worden aangepast dat deze naar de 
mening van de organisatie geen overlast (meer) bezorgd. Voor 12.00 uur mag,  
 

 
                                  
 
 
behoudens toestemming van de organisatie, geen muziek ten gehore worden 
gebracht. 
 
7. Voor de doorgang van politie, brandweer en/of ambulancediensten dient over het 
gehele parcours en vanaf de invalswegen een doorgang van minimaal 3,5 meter te 
worden vrijgelaten van enig obstakel. Brandkranen en wegen moeten bereikbaar  
blijven voor brandweer en andere hulpverleningsdiensten. Elke deelnemer is 
verplicht bij zijn of haar standplaats zorg te dragen voor deze bereikbaarheid en 
vrije doorgang. 
 
8. Auto’s, aanhangwagens en vrachtwagens van deelnemers mogen alleen met 
goedkeuring van de organisatie op het parcours worden geplaatst. 
 
9. De bereiding van en behandeling van levensmiddelen dient geheel te voldoen aan 
de hiervoor gestelde wettelijke eisen. Controle door de keuringsdienst van Waren 
moet te allen tijde mogelijk zijn. 
 
10. Deelnemers dienen de aanwijzingen en richtlijnen van de organisatie strikt op te 
volgen. Eventuele schade en andere consequenties, voortvloeiende uit het niet direct 
en/of volledig opvolgen van de reguliere wettelijke bepalingen, (mondelinge) 
aanwijzingen/richtlijnen van de organisatie en dit reglement zijn volledig voor 
rekening van de deelnemer. 
 
11. Elke deelnemer is verplicht zijn of haar spullen en eventueel afval zo snel 
mogelijk na 17.00 uur, maar in ieder geval voor 18.00 uur, zelf af te voeren. Bij 
nalatigheid worden de kosten voor afvoer van achtergelaten afval  bij de 
desbetreffende deelnemer in rekening gebracht, met een minimum van Euro 50,=. 
 
12. Deelname aan de Hartemèrt betekent automatisch acceptatie van de deelnemer 
van de hieraan verbonden (wettelijke) voorwaarden zoals mede voorgaand 
omschreven en vrijwaring van de organisatie voor alle aanspraken op 
schade(vergoeding) of anderszins direct of indirect voortvloeiende uit zijn of haar 
deelname en/of handelingen. De wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden geldt 
onverkort. Alle schade aan gemeentelijke eigendommen en eigendommen van 
derden, ontstaan door deelname aan de markt, zal door de organisatie voor uw 
rekening worden hersteld. 
 
13. Het is niet toegestaan om loten en/of pamfletten aan te bieden in het loopgebied 
van het publiek. Dit is alleen toegestaan vanachter de kraam of op de stand. 
 
Schijndel, augustus 2019 – Stichting Hartemèrt Schijndel. 
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