Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen
Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2)
Dit reglement is van toepassing op de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op openbare kermissen
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente
om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van
kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de
verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van
vestigingen van kermisgastronomie.
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.
Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2)
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
1e Kermis:
Eindhout: 1e weekend na Pasen
Vorst-centrum: 2e weekend na Pasen
Vorst-Meerlaar: 2e weekend na Pasen
Veerle: laatste weekend van juni
2e Kermis:
Eindhout: 2e weekend van oktober
Vorst-centrum: laatste weekend van augustus
Vorst-Meerlaar: 1e weekend van oktober

Veerle: 1e weekend van september
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en KB art. 4 §2 en
art. 10)
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:
-aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening
-aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
Bijkomende voorwaarden:
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s en dient deze documenten voor te leggen aan het
gemeentebestuur.
- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een
niet-menselijke energiebron betreft, de atrractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van
het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
- het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire
voorschriften betreffende deze materie
- het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die
er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid
§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”voor eigen
rekening

-aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
Bijkomende voorwaarden:
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s en dient deze documenten voor te leggen aan het
gemeentebestuur.
- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire
voorwaarden inzake volksgezondheid
Artikel 4 Abonnement
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen per abonnement.
Aan de standhouders van een standplaats op een openbare kermis in Laakdal die reeds meer dan 3
jaar werd bezet door dezelfde attractie wordt met ingang van dit reglement een abonnement
aangeboden. Dit abonnement is geldig voor de standplaats en de attractie zoals deze de voorbije 3 jaar
werden opgesteld en zoals vermeld in het abonnementscontract.
De standplaatsen die de voorbije 3 jaar niet door éénzelfde attractie en standhouder werden uitgebaat,
zullen vacant verklaard worden en opnieuw worden toegewezen door het college van burgemeester en
schepenen. De toewijzing zal niet gebeuren aan uitbaters die nog enige schuld, van om het even welke
aard, met het gemeentebestuur te vereffenen hebben.
Een abonnement heeft een duur van 5 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13)
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
De vacante standplaatsen van de kermissen worden eenmalig, op een bepaalde datum en mits
voorafgaandelijke inschrijving, toegewezen door het college van burgemeester en schepenen. De
personen aan wie een standplaats wordt toegewezen worden een abonnementscontract aangeboden
aan de standprijs zoals bepaald in het retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor
kermisactiviteiten op de openbare kermissenreglement. Elk contract wordt afgesloten voor de duur van
vijf jaar maar is stilzwijgend verlengbaar. Standplaatsen die door de standplaatshouder weer worden
vrijgegeven zullen door het gemeentebestuur opnieuw opengesteld worden en volgens dezelfde
procedure toegewezen worden.
Standplaatsen kunnen weer worden vrijgegeven om volgende redenen:
- indien de standhouder geen abonnementscontract wenst te ondertekenen
- indien de standprijs niet binnen de in dit reglement bepaalde termijn betaald wordt
- indien de standhouder niet meer wenst op te stellen
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend
maken door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht dat zal worden uitgedragen door
minimum twee informatiedragers.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de
kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15)
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden
inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.

De standplaatsen worden toegewezen op basis van de volgende criteria :
a) de aard van de attractie of van de vestiging;
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het
tewerkgesteld personeel;
f) desgevallend, de nuttige ervaring;
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de
gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal.
5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5)
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet
weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:
-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 6. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
Het aantal standplaatsen op gemeentelijke eigendom of op gronden door de gemeente toegewezen is
niet beperkt. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd dit aantal, bij afzonderlijk
besluit en naargelang de noodzaak en mogelijkheden vast te stellen, te beperken of te wijzigen. In geval
van wijzigingen aan het aantal standplaatsen zullen de betrokken uitbaters hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld worden. Het College van Burgemeester en Schepenen maakt voor elke kermis een plan
op waarop de ligging van de standplaatsen bij benadering wordt op aangeduid.
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:
a)de situering van de standplaats;
b)de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;
c)de duur van het abonnement;
d)de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats
toegewezen werd;
e)desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen
werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
f)het ondernemingsnummer;
g)de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats
toegelaten is;
h)de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld;
i)desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
Het staat de standhouder vrij meer dan één standplaats op de kermis afzonderlijk te bezetten. Er mag
echter geen samenvoeging van afzonderlijke standplaatsen plaatsgrijpen.
Geen foorkramen, attrakties of tenten mogen worden opgericht op openbare of private terreinen, al dan
niet afgesloten, die buiten de door de gemeente toegewezen standplaatsen gelegen zijn.
Uitzondering wordt gemaakt voor bepaalde wijkkermissen, gelegenheidsattrakties, circussen e.a. ,
voorafgaandelijk goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen, waarbij de attracties
zullen getaxeerd worden volgens de standprijzen vermeld in het retributiereglement op het gebruik van
het openbaar domein voor kermisactiviteiten op de openbare kermissenreglement, tenzij wederom
andersluidende en voorafgaandelijke beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 7 Spoedprocedure (KB artikel 17)
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven,
-

hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf.
artikel 5 van dit reglement),
hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,
hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,
hetzij door het uitblijven van betaling van de standprijs,

kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1° het gemeentebestuur raadpleegt de door haar gekozen kandidaten. Het richt zich, in de mate
van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij
schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
3° het gemeentebestuur gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in artikel 5 van dit reglement;
4° hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten
vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het procesverbaal de motivatie van zijn keuze aan;
6° hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager
(bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt.
Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis,
voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische
noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2)
1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. artikel
10 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 11 van dit reglement).
2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere
duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde van
de loopbaan.
Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9 Uitbating abonnement
De standplaatsen dienen door de standplaatshouder persoonlijk geëxploiteerd te worden. Het wordt de
standplaatshouder verboden zonder voorafgaandelijke toelating van het College van Burgemeester en
Schepenen hun standplaats geheel of gedeeltelijk af te staan of verder te verhuren. De aanvraag om
definitieve overdracht van de standplaats moet schriftelijk aan het College van Burgemeester en
Schepenen gericht worden. Bij overdracht zal de nieuwe standhouder de standplaats exploiteren onder
dezelfde voorwaarden als zijn voorganger. Overdracht zonder schriftelijke toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen brengt van rechtswege verbreking van de toewijzing met zich mee,
zonder teruggave van de betaalde standgelden en met de plicht de financiële verplichtingen voor de
duur van een eventuele contractperiode.

Artikel 10 Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3)
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
-door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,
-door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op op het
einde van de kermis
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de
kermis hernieuwd worden.
2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft.
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de
kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst
voortkomen.
De vraag tot opschorting dient door de standhouder te gebeuren:
-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 11 Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden;
- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel
10 1° van dit reglement. De opzegging gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid,
- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven.
De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van het College van
Burgemeester en Schepenen.
- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen
bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.
Artikel 12 Overdracht standplaats (KB artikel 18)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1)De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn
vestiging(en) stopzet;
2) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat
-de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen
overneemt;
-de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis
(cf. artikel 3 van dit reglement).
- het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan
de voorwaarden tot overdracht.

Artikel 13 Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6)
Het gemeentebestuur kan het abonnement intrekken of opschorten:
1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen
betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken
attractie of vestiging,
2° hetzij bij het niet opstellen van de kermisactiviteit op de toegewezen standplaats zonder
voorafgaandelijke verwittiging minstens 15 dagen voor de aanvang van de kermis.
3° hetzij indien een andere kermisactiviteit wordt opgesteld dan waarvoor het abonnement werd
toegewezen.
4° hetzij indien de overdracht van de standplaats niet gebeurt conform de voorwaarden in artikel 12
5° hetzij bij het niet betalen van de standprijs minimum 15 dagen voor de aanvang van de kermis.
6° hetzij indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen, vb. omwille van
wegenwerken of bij het wegvallen van de bestaande plaats.
7° hetzij bij overtredingen inzake verplichte openingsuren (art.17).
8° hetzij bij onwelvoeglijk gedrag van de foorreiziger.
De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
In geval van een definitieve opheffing van het geheel of een deel van de kermis, geldt een opzegtermijn
van 1 jaar. (= wettelijk verplichte bepaling)
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 11)
14.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan
tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders “machtiging
als werkgever in kermisactiviteiten””
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is
toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de
uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders
van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor
eigen rekening
5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld
in 1) tot en met 4)
5) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in
1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5)
De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden.
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door
middel van wie ze werden toegewezen.

14.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan
tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders
“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten””
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
3)) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen
rekening;
4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke
persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4)
6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een
vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de
houder van de “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de “machtiging
ambulante activiteiten als aangestelde A of B”
De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid
van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
Artikel 15 Standprijzen
De standprijzen worden bepaald in het retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein
voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen.
Artikel 16 Opstelling kermis
De toegewezen standplaatsen mogen ingenomen worden vanaf woensdag 12u00 voor aanvang van de
kermis en dienen uiterlijk op dinsdag om 12u00 na het einde van de kermis weer ontruimd te zijn.
De attracties, in rij, worden zodanig opgesteld dat hun front één lijn vormt. De gemeentelijk
afgevaardigde kan een frontlijn laten aanbrengen, die dan ook gerespecteerd moet worden.
De inrichtingen die wanneer ze geopend zijn, oversteken gebruiken waaraan allerlei artikels of
koopwaar bevestigd worden, zullen zich zodanig opstellen dat de uiterste rand van de oversteek gelijk
komt met de algemene lijn van de voorgevels der nevenstaande attracties.
De toewijzing gebeurt rekening houdend met het feit dat er geen twee spelen van dezelfde soort naast
elkaar worden opgesteld. Deze dienen door minstens één attractie van een andere soort gescheiden te
worden. Per kermis mogen er maximum 3 gelijkaardige kermisattracties per soort opgesteld worden.
Artikel 17 Openingsuren kermis
De standhouders mogen vanaf zaterdag 16u hun attracties openen. Ze zijn verplicht op zondag en
maandag minimum van 16.00u tot 20.00u open te houden. Het afbreken van de attracties mag ten
vroegste gebeuren vanaf maandag 22.00u.
Artikel 18 Kennis standplaats
De standhouders worden verondersteld de toegewezen standplaats goed te kennen. Door het contract
voor een standplaats te aanvaarden, verzaken zij aan alle verhaal wegens hinder of schade die zij

zouden kunnen ondervinden door de aanwezigheid van bomen, palen, banken, draden, schakelkasten
enz... voor, achter, naast of boven hun inrichting.
De standhouders zullen erover waken dat zij zich niet inschrijven voor standplaatsen die niet geschikt
zijn voor hun soort instelling.
Artikel 19 Schade aan standplaats
Het is de standhouder verboden de wegbedekking, de voetpaden of de parkeerterreinen te
beschadigen. Onder geen enkel voorwendsel mag hij zijn inrichtingen vasthechten aan de weg, de
bomen, de verlichtingstoestellen, verkeerstekens en dergelijke. De standhouder moet zijn inrichtingen
en toegelaten wagens derwijze plaatsen en exploiteren dat er geen schade aan bomen wordt
aangericht en deze evenmin blootstelt aan uitwasemingen van schouwen of aan de inwerking van
schadelijke stoffen of gassen.
De beschadigingen die de standhouder, niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zou aanrichten, zullen
door de gemeente geschat worden en door de betrokken standhouder onmiddellijk vergoed worden.
Artikel 20 Dienstvoertuigen
Op de kermis mogen alleen die dienstvoertuigen geplaatst worden, die onmisbaar zijn voor de
exploitatie van de inrichtingen (motor- en machinewagens). Deze dienen onmiddellijk tegen de inrichting
opgesteld te worden. Last- en pakwagens zullen geplaatst worden:
- Eindhout: Oude Tramlijn tussen St. Lambertusstraat en Kapelleberg
- Vorst centrum: Vogelzang of parking aan de kerk
- Vorst-Meerlaar: kiezelparking langs de Geelsebaan (kermisopstelling)
- Veerle: parking kerkhof Makelstraat
Blijven de eigenaars in gebreke om met vereiste spoed de gegeven bevelen, met het oog op het
plaatsen van wagens, uit te voeren, dan kunnen de verplaatsingen verricht worden door de zorgen van
het gemeentebestuur en op de kosten en het risico van de nalatige eigenaar.
De gemeente neemt geen bewaking van de inrichtingen en wagens, staande op de kermis of elders, op
zich. Ze is evenmin verantwoordelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van de goederen,
opgeborgen of tentoongesteld in hogergenoemde wagens en inrichtingen.
Artikel 21 Aansprakelijkheid
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade, die door de
standhouders of hun aangestelden aan derden zou kunnen veroorzaakt worden. Zij kunnen in geen
geval als aangestelden van de gemeente worden beschouwd. In elk geval zullen de standhouders een
geldig veiligheidsattest, afgeleverd door een erkend keuringsorganisme, voorleggen.
Artikel 22 Beperking overlast aan omgeving
Het is verboden gebruik te maken van oorverdovende of hinderlijke seinen. Werktuigen, motoren en
generatoren zullen geen gedruis of gedreun, hinderlijk voor de buurt, teweegbrengen. De openingen
van de luidsprekers moeten naar de grond worden gericht en derwijze geregeld dat zij de
muziekuitvoering van andere inrichtingen niet overstemmen. Het geluid mag aan de bron de 89 decibel
niet overschrijden, gemeten op één meter afstand. De geluidsterkte van de voortgebrachte klanken
moet beperkt worden volgens onderrichtingen van de politie of van andere bevoegde diensten. In elk
geval dienen alle muziek en elektrische lawaaien stilgelegd te worden om 24u00.
Het is verboden de afloop van het water van de wegen naar de rioolmonden op enige wijze te
stremmen. Daartoe dienen de greppels van de rijwegen en de rioolmonden volkomen vrijgelaten te
worden. Vervuild water, pekelwater en andere schadelijke vochten zullen opgevangen worden in
waterdichte bakken en kan na voldoende zuivering (volgens vigerende wetgeving) geloosd worden in
het straatriool.
Het is verboden open vuren aan te leggen of brandende kachels, fornuizen of ovens buiten de
inrichtingen in open lucht te plaatsen.

Het is verboden om vuurwerkartikelen zoals rookbommen, knalbommen, ea. aan te bieden als
prijsartikelen in de kermisattractie.
Het kermisterrein dient bij het verlaten in zijn oorspronkelijke staat hersteld te worden.
Artikel 23 Brandveiligheid
Iedere inrichting moet voorzien zijn van één of meerdere brandblustoestellen met keuringsattest,
afgeleverd door een erkend keuringsorganisme.
Artikel 24 Nalatigheid
De standhouder machtigt de gemeente om op zijn kosten en risico te handelen, indien hij nalatig blijft in
het stipt naleven van één of meerdere van de opgelegde voorwaarden.
Artikel 25
Het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeentelijke aangestelde van de foor en de leden
van de gemeentelijke politie worden belast met de uitvoering van dit besluit.
De politie heeft ten allen tijde het recht attracties te doen sluiten of te doen afbreken in geval van
overtredingen van de bepalingen van dit reglement.
Artikel 26
Onderhavig besluit zal ter goedkeuring worden overgemaakt aan de Hogere Overheid.

