REGLEMENT
40 jaar DORPSDAG EKEREN

Artikel 1 Dorpsdag in Ekeren
Ieder jaar wordt in Ekeren-centrum een happening georganiseerd ter bevordering van de gezellige
sfeer, het gemeenschapsleven en de commerciële activiteiten. Deze happening wordt Dorpsdag
genoemd. Tijdens de Dorpsdag wordt een belangrijk deel van het centrum in Ekeren gedurende een
deel van de dag autovrij gemaakt en worden er bijkomende activiteiten georganiseerd. De
organisatie van dit evenement is in handen van het dorpsdagcomité. Onderstaand reglement regelt
de goede gang van zaken tijdens de dorpsdag.
Het dorpsdagcomité kan gecontacteerd worden via de voorzitter EKERENWINKELDORP vzw : Rik
Bossuyt 0476/442776 Dorpstraat 17 / 2180 EKEREN en Mede organisator : Mark Konings 0487/331345

Tijdens de dorpsdag zelf zijn we bereikbaar tussen 7.00 en 20.00 uur.
Artikel 2 Begrippen
2.1. Zone dorpsdag/parcours Het districtsbestuur bepaalt in overleg met het dorpsdagcomité, de
straten en pleinen die tot het parcours behoren. Minstens volgende straten en pleinen behoren tot het
parcours:
- Kristus Koningplein – volledig
- Markt – vanuit de Dorpstraat tot voor de kerk.
- Dorpstraat – volledig
- Driehoekstraat – vanuit de Dorpstraat tot de Blarenstraat.
- Kloosterstraat – vanuit de Dorpstraat tot de Sterrestraat.
- Groot Hagelkruis – Vanuit de Dorpstraat tot de Steenstraat.

2.2. Dorpsdagcomité Het districtsbestuur organiseert in samenwerking met het dorpsdagcomité de
jaarlijkse Braderij / Dorpsdag. Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van het
districtsbestuur , districtsmedewerkers en handelaars in eigen naam.
2.3. Standplaats De door het dorpsdagcomité aan de deelnemer ter beschikking gestelde plaats op
het parcours. De oppervlakte wordt weergegeven in lopende meters en/of gevel (lengte) berekend
t.o.v. de straat. De diepte van de standplaats wordt bepaald door de veiligheidsvoorschriften en/of
feitelijke situatie. Er dient minstens 1 meter vrije doorgang te zijn tussen de gevel en de stand.
2.4. Deelnemer(s) Iedere handelaar, uitoefenaar van een vrij beroep of vereniging.
2.5. Vereniging(en) Onder verenigingen wordt in dit reglement verstaan een organisatie die leden
kent en bepaalde niet-commerciële en niet-politieke doelen nastreeft die bij voorkeur
rechtspersoonlijkheid heeft en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Ekeren of de

naastgelegen gemeenten
2.6. Retributie Deelnemers betalen standgeld voor deelname aan de Dorpsdag. Het
retributiereglement te zake werd door het voltallig bestuur goedgekeurd. De deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor de elektrische aansluitingen vanaf de stroomvoorzieningskast.
Artikel 3 Datum en duurtijd
De Dorpsdag wordt ingericht de eerste zondag van juni. De keuze wordt vastgelegd door het EWDbestuur. De dorpsdag is voor bezoekers toegankelijk van 10.00 uur tot 18.00 uur. De deelnemers
dienen hun op de bezoekers gerichte activiteiten tot deze uren te beperken. Met uitzondering van de
festiviteiten op het Kristus-Koningplein die zullen plaats vinden vanaf 18 uur tot 22 uur. Dit wordt
apart georganiseerd, ingericht en bepaald qua invulling en uitbating door het EWD-Bestuur.
Artikel 4 Wie kan deelnemen?
4.1.Iedere handelaar, onderneming, uitoefenaar van een vrij beroep of vereniging die onderhavig
reglement aanvaard en die aanvaard wordt door het dorpsdagcomité, kan deelnemen aan de
dorpsdag.
4.2.Handelaars, ondernemingen, uitoefenaars van een vrij beroep of verenigingen in Ekeren
gevestigd zijn, er een uitbatingspunt hebben of er hun maatschappelijke zetel hebben en lid zijn van
Ekeren Winkeldorp, kunnen bij voorrang deelnemen aan de dorpsdag.
4.3. Een kandidaat-deelnemer kan slechts aanvaard worden indien hij/zij ingeschreven is bij de
kruispuntdatabank van ondernemingen. Deze bepaling is niet van toepassing voor verenigingen.
4.4. Een kandidaat-deelnemer met een vast uitbatingspunt op het parcours, kan, indien hij/zij op
reglementaire wijze ingeschreven heeft, slechts door het dorpsdagcomité van deelname uitgesloten
worden wanneer deze kandidaat-deelnemer:
- op de standplaats hoofdzakelijk een andere activiteit wil uitvoeren en/of andere producten
wil verkopen dan meegedeeld in de inschrijving;
- en/of na uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar van de veiligheidsdiensten (o.a. brandweer,
politie) tegen eventuele deelname;
- en/of om reden van openbare orde;
- en/of het niet naleven van het reglement en de richtlijnen van het dorpsdagcomité en
de hulpdiensten.
Artikel 5 Inschrijving
5.1. Om te kunnen deelnemen, moet de kandidaat-deelnemer het inschrijvingsformulier, dat te
vinden is op de website van Ekeren Winkeldorp, volledig invullen en dit ten laatste 4 weken voor
aanvang van de dorpsdag. Na deze datum kan het dorpsdagcomité de deelname aan de dorpsdag
weigeren. De kandidaat-deelnemer dient het reglement uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te
aanvaarden door het aanvinken van het overeenstemmende vak “ja, ik ben akkoord” op het
inschrijvingsformulier. Na het versturen van het correct ingevulde inschrijvingsformulier ontvangt
de deelnemer een email met alle benodigde gegevens voor contact name en betaling van het
verschuldigde bedrag. Pas na ontvangst van het inschrijvingsformulier, het ontvangstbewijs van de
retributie en de aanvaarding door het dorpsdagcomité, is de inschrijving definitief.

5.2. De kandidaat-deelnemer zal 2 weken voor aanvang van de dorpsdag een bericht ontvangen met
de vermelding of hij/zij al dan niet een standplaats toegewezen krijgt.
5.3. Indien noodzakelijk voor veiligheidsredenen en/of voor de handhaving van de openbare orde,
kan het dorpsdagcomité ten noodzakelijke titel de toegewezen locatie nog wijzigen en dit zowel
voor als tijdens de dorpsdag.
5.4. Het toekennen van een standplaats door het dorpsdagcomité heeft enkel betrekking tot het ter
beschikking stellen van de standplaats.
5.5. De toekenning van de standplaats is slechts geldig voor betreffende editie van de dorpsdag en
geeft geen recht op een standplaats op de volgende editie. De deelnemer heeft geen recht op ‘een
vaste plaats’ (m.u.v. leden middenstanders voor hun eigen gevelbreedte indien deelnemend).
5.6. Onderverhuur, het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen (al dan niet kosteloos) of het
(om)ruilen van de toegewezen standplaats kan mits toestemming van het dorpsdagcomité. De
aanvrager op het inschrijvingsformulier is verantwoordelijk voor alles wat aan en in de stand
gebeurt.
5.7. De deelname aan de dorpsdag door verenigingen en sportclubs die tijdens hun deelname geen
drank of voedsel verkopen ten voordele van de kas is gratis. Hiervoor wordt alleen een borg van €
50 gevraagd welke wordt teruggestort na deelname indien de stand netjes is achtergelaten.

Artikel 6 Annulatie van de inschrijving
6.1. Een (aanvraag tot) inschrijving moet schriftelijk geannuleerd worden via
info@ekerenwinkeldorp.be . De annulatie dient ten laatste 2 weken voor aanvang van de
betreffende dorpsdag te gebeuren. Indien u ten laatste veertien dagen voor de dorpsdag uw
deelname annuleert, krijgt u de helft van de al betaalde retributie terugbetaald. Indien u nalaat te
annuleren, kan het dorpsdagcomité beslissen u te weren bij de volgende edities en kan er geen
terugbetaling meer plaats vinden.
Artikel 7 Activiteit op de standplaats
7.1. Op het inschrijvingsformulier dient de deelnemer gedetailleerd te vermelden welke activiteiten
(verkoop, animatie,...) tijdens de dorpsdag op de stand plaats zullen vinden. Indien deze activiteit
geheel of gedeeltelijk bestaat uit de verkoop van producten (hierbij inbegrepen het schenken en/of
serveren van dranken en/of eten), moeten deze producten uitdrukkelijk op het inschrijvingsformulier
worden vermeld. Het is niet toegestaan andere producten te verkopen en/of kosteloos weg te
schenken (hierbij inbegrepen het schenken en/of serveren van dranken en/of eten) dan door de
deelnemer vermeld op het inschrijvingsformulier en als zodanig geaccepteerd door het
dorpsdagcomité.
7.2. Het dorpsdagcomité is gerechtigd goederen van de dorpsdag te (laten) verwijderen die niet als
zodanig door de deelnemer op het inschrijvingsformulier vermeld werden en als zodanig door het
dorpsdagcomité aanvaard werden.
7.3. Deelnemers die drank verkopen en/of schenken en/of serveren (betalend of niet) aan bezoekers
van de dorpsdag, dienen de bepalingen van de Besluitwet betreffende de beteugeling van de
dronkenschap van 14 november 1939 gewetensvol na te leven. Het is verboden om alcoholische
dranken aan -16jarigen en sterke dranken aan -18jarigen te schenken.
7.4. Tijdens de dorpsdag is het gebruik van eigen muziekbedeling of eender welke andere
geluidsbron VERBODEN tenzij na een uitdrukkelijk akkoord van het dorpsdagcomité. De

deelnemer die dergelijke toelating gekregen heeft, dient er wel voor te zorgen dat de bezoekers van
de dorpsdag en andere deelnemers op geen enkele wijze hinder ondervinden van deze muziek en/of
geluidsbron. Indien het dorpsdagcomité één of meerdere klachten ontvangt, heeft zij het recht alle
noodzakelijke maatregelen te nemen (hierbij inbegrepen het intrekken van de toelating, het
verwijderen van de deelnemer) om de hinder te laten stoppen.
7.5.Er mag GEEN politieke propaganda gevoerd worden op het ganse parcours. De deelnemers die
dit verbod negeren, kunnen door het dorpsdagcomité met onmiddellijke ingang van het parcours
verwijderd worden.
Artikel 8 Wettelijke vereisten, vergunningen, verzekeringen,...
8.1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de wettelijke eisen van de
overheid zoals (zonder limitatieve beperking): brandweervoorschriften, wet op de
Handelspraktijken, Economische wetgeving, BTW wetgeving, namaakbestrijding, Sociale
wetgeving, hygiënevoorschriften, ...
Artikel 9 Rollend Materieel
9.1. Van 7 tot 9.30 uur en van 18.30 tot 22 uur mogen voertuigen (inbegrepen aanhangwagens)
enkel op het parcours mits het bezit van het “DOORLATINGSBEWIJS”. Het is verplicht de
nummerpla(a)t(en) en gsm-nummer van de contactpersoon in te vullen op dit doorlatingsbewijs.
9.2. op advies van de politie:
- mogen dranghekken niet verplaatst worden.
- moet het formulier “DOORLATINGSBEWIJS” zichtbaar en volledig ingevuld achter de
voorruit geplaatst worden.
- moet de doorgang van veiligheidsdiensten gewaarborgd blijven.
- zullen belanghebbenden er worden aan gehouden onmiddellijk gevolg te geven aan de
opmerkingen en aanbevelingen van lokale politie van toestanden die niet conform zijn aan de
beslissing van de bevoegde overheid.
9.3. Om 9.30 uur moeten alle voertuigen van het ganse parcours verwijderd zijn (m.u.v. hetgeen
bepaald wordt in artikel 10.4.)
Artikel 10 Opbouw van de standplaats
10.1. De deelnemers mogen de opbouw van hun stand pas starten de dag van de dorpsdag vanaf
07.00 uur.
10.2. Elke deelnemer is verplicht om zijn/haar afval in te zamelen en in de aangeboden
afvalcontainers te deponeren. Gelieve de rest zelf mee te nemen.
10.4. Het gebruik van stilstaand rollend materiaal (bv. aanhangwagens, auto’s, vrachtwagens, ...) op
het parcours tussen 10 en 18 uur, is slechts toegelaten wanneer dit materiaal absoluut nuttig en
noodzakelijk is voor de uitbating van de standplaats en is onderworpen aan de schriftelijke
toestemming (formulier “VRIJ PARKEREN”) vanwege het dorpsdagcomité. Dit formulier moet
aangevraagd worden bij de inschrijving. Rollend materiaal dat na 10 uur en zonder formulier “VRIJ
PARKEREN” nog op het parcours staat, kan op politiebevel weggesleept worden en dit ten laste
van de overtreder.

Artikel 11 Veiligheid
11.1. De deelnemer moet alle veiligheidsvoorschriften respecteren. Dit betekent o.a. (niet
limitatieve opsomming) dat de deelnemer moet zorgen dat alle constructies ‘in de breedst mogelijke
zin van het woord) op de standplaats correct opgesteld zijn en stevig verankerd.
11.2. Kabels, leidingen e.d. op de standplaats moeten op dergelijke wijze geplaatst worden dat de
veiligheid van de bezoekers gegarandeerd is en mogen niet over de baan liggen.
11.3. Het gebruik van benzine, gasflessen, brandbare materialen enzovoort moet verplicht op het
inschrijvingsformulier vermeld worden en moet aan alle wettelijke normen voldoen:
a) de installatie moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed
vakmanschap zodat haar werking geen hinder veroorzaakt, geen gevaar oplevert voor brand en
degelijk beschermd is ter voorkoming van ongevallen;
b) de voorraad gasflessen aanwezig nabij de installatie mag maximaal een dag voorraad zijn;
c) in de directe nabijheid van de installatie op gas moet minstens 1 snel blustoestel aanwezig zijn
met een capaciteit van 1 bluseenheid; dit kan een toestel 6kg ABC poederblusser of een 6 liter AB
waterschuimblusser zijn;
d) gasinstallaties met flexibele verbindingen zijn toegestaan wanneer volgende zaken in acht
genomen worden:
- slangen voor ontspannen gas zijn oranje, maximaal 2 meter lang, mogen niet ouder zijn dan 2
jaar
en moeten een fabricagedatum vermelden; deze slangen worden vervangen zodra er scheurtjes,
barsten of enige andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn,
- de slangen voor ontspannen gas worden steeds vastgemaakt met slangenklemmen op een
slangenpilaar,
- slangen voor niet ontspannen gas (voor onderling verbinden van de gasflessen) zijn zwart,
maximaal 1 meter lang en beschikken over voor gemonteerde koppelstukken; deze slangen mogen
niet ouder zijn dan 5 jaar en moeten een vervaldatum vermelden. Voor de aanvang van de dorpsdag
worden de installaties door de brandweer gecontroleerd. Het dorpsdagcomité neemt hiervoor geen
verantwoordelijkheid.
11.4. De hydranten (aansluitpunten voor de brandweer) moeten steeds bereikbaar blijven. Dit
betekent o.a. dat de hydranten nooit bedekt of toegedekt worden met materiaal van de deelnemer.
11.5. Op het ganse parcours moet een vrije doorgang van minstens 4 meter (in de hoogte en in de
breedte) gegarandeerd worden waarbij de rijvakken volledig vrij blijven. Tussen de achterkant van
de standplaats en de gevel moet minstens 1 meter vrij blijven. Enkel exploitaties die onmiddellijk
kunnen worden verplaatst of ontmanteld (d.w.z. met de hand in minder dan 1 minuut) komen in
aanmerking voor een opstelling op plaatsen waar geen voldoende afstand kan worden gehouden. De
deelnemer die vaststelt dat aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, moet enerzijds zelf de
nodige maatregelen nemen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen en anderzijds onmiddellijk
het dorpsdagcomité verwittigen.
11.6. Het gebruik van sfeerverlichting in de vorm van kaarsen, fakkels etc. is verboden.

11.7. Het gebruik van kook-, bak-, braad- en verwarmingstoestellen: Deze dienen derwijze geplaatst
dat ze niet kunnen worden omgestoten. De toestellen dienen op tenminste 1 meter van brandbare
voorwerpen opgesteld te worden. Kinderen moeten uit de omgeving van de toestellen blijven. BBQ
toestellen mogen alleen ontstoken worden met speciaal voor de toepassing voorziene brandstoffen.
De toestellen werkend met vloeibaar gas moeten voorzien zijn van de nodige afsluitkranen; de
toevoerleidingen zijn gewapend met staaldraad of zijn geschikt voor het gebruikte gas. Het bijvullen
van brandstof mag niet geschieden tijdens het gebruik van de toestellen. Frituurpannen dienen
voorzien van een metalen deksel of er dient een onbrandbaar brandblusdeken bijdehand gehouden.
Zie ook Artikel 11 §11.3.
Artikel 12 Afbraak van de standplaats
12.1. De deelnemers mogen de afbraak van constructies op hun standplaats pas starten vanaf
18.00u. De standplaats moet ten laatste om 20.00u volledig ontruimd zijn.
12.2. Horecazaken die toestemming hebben gekregen om een terras of terrasuitbreiding te plaatsen
tijdens de dorpsdag, moeten dit eveneens afbreken voor 20.00 uur. Horecazaken met een vaste
uitbating langs het parcours, mogen het eigen terras voor de zaak laten staan. Zij staan echter zelf in
voor de opkuis hiervan.
12.3.Indien de standplaats niet tijdig is ontruimd, is het dorpsdagcomité gerechtigd goederen,
materialen, constructies, ... van de deelnemer, te verwijderen en/of op te slaan, dit alles op kosten
van de deelnemer.
12.4. De standplaats moet achtergelaten worden zoals de deelnemer deze in oorspronkelijke staat
aangeboden kreeg van het dorpsdagcomité. Het herstellen van eventuele beschadigingen (in de
ruimste zin van het woord) zal doorgerekend worden aan de deelnemer.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1. Het dorpsdagcomité kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor (niet-limitatieve
opsomming) verlies, schade, diefstal, ... aan of van het materiaal en/of koopwaar van de deelnemer
en/of bedrijfsschade ontstaan bij/door deelname aan de Dorpsdag.
13.2. Het dorpsdagcomité kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor technische of andere
problemen waardoor de uitbating van de stand door de deelnemer niet of slechts gedeeltelijk
gebruikt kan worden.
13.3.Indien door overmacht of welke andere oorzaak dan ook buiten de wil van het dorpsdagcomité
de dorpsdag geheel of gedeeltelijk niet zou kunnen worden gehouden en/of vroeger dan voorzien
beëindigd dient te worden, zal de deelnemer geen aanspraak kunnen maken op geheel of
gedeeltelijke schadeloosstelling. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor elke schade en/of
aansprakelijkheid bij afgelasting van de dorpsdag, ongeacht de calamiteit.
13.4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van zijn goederen en/of zijn
personeel dat zich bevindt op of naast het parcours en vrijwaart het dorpsdagcomité hiervan
uitdrukkelijk.
13.5. Het dorpsdagcomité is ook niet aansprakelijk voor de schade aan derden, veroorzaakt door het
gebruik van de standplaats, door activiteiten op de standplaats, door goederen aanwezig op de
standplaats of veroorzaakt door de deelnemer en/of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart het
dorpsdagcomité uitdrukkelijk voor deze schade en/of gevolg.

13.6.Het dorpsdagcomité kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de (eventueel tegenvallende)
commerciële/financiële resultaten behaald door de deelnemer tijdens de dorpsdag.
13.7. Door de aanvaarding van dit reglement, vrijwaart de deelnemer de organisatie van vorderingen
van derden, waaronder de bezoekers van de Dorpsdag.
13.8. Het dorpsdagcomité treedt t.o.v. de deelnemer op als één en ondeelbaar.
Artikel 14 Algemene bepalingen
14.1.Het dorpsdagcomité kan, indien de deelnemer onderhavig reglement niet naleeft tijdens de
dorpsdag, de deelnemer verplichten, naast eventuele andere maatregelen, zijn/haar standplaats en
het parcours met onmiddellijke ingang te verlaten en/of te sluiten.
14.2. Eventuele aan dit reglement tegenstrijdige wetgeving (in de breedst mogelijke zin van het
woord), het politiereglement m.b.t. de dorpsdag en verplichtingen en adviezen van de brandweer
primeert op dit reglement.
14.3. Indien het dorpsdagcomité zou beslissen een aan de dorpsdag gekoppelde wedstrijd te
organiseren, worden de voorwaarden (o.a. de criteria, de te winnen prijzen, uitreiking van de
prijzen, ...) autonoom door het dorpsdagcomité beslist.
14.4. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, m.u.v. de gevallen waarin
noodzakelijk is. De wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de
verwerking van persoonlijke gegevens wordt gerespecteerd.
14.5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dorpsdagcomité. De deelnemer
verbindt er zich toe zich in dergelijke gevallen te houden aan die beslissing.
14.6. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
14.7.De deelname aan de dorpsdag impliceert, door het verzenden van het inschrijvingsformulier,
de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement en alle beslissingen van het
dorpsdagcomité gebaseerd op dit reglement.
Artikel 15 Ontlenen van materiaal
15.1. Het dorpsdagcomité zorgt in samenspraak met District Ekeren en de stadsdiensten ervoor dat
de leden van Ekeren Winkeldorp en de verenigingen en/of sportclubs die geldig ingeschreven zijn
voor de dorpsdag tenten, tafels en stoelen kunnen aanvragen aan het dorpsdagcomité.
15.2. Hiervoor gelden de volgende verdelingen : tenten en tafels van 1 meter per stuk en stoelen per
5 stuks.
15.3. Het dorpsdagcomité kan niet verantwoordelijk gesteld worden als zij niet de gevraagde
hoeveel kan voorzien. We krijgen de vermelding van de stadsdiensten de opdracht dit aan jullie mee
te geven met de omschrijving : “Zolang de voorraad strekt”
15.4. U kan enkel gebruik maken van het bestelde materiaal als u ZELF uw bestelling komt ophalen
en terugbrengen bij de school O.L.V. van Lourdesinstituut , Alfons Jeurissenstraat 13 te 2180
Ekeren
15.5. Bij afhaling van welke hoeveelheid materiaal dan ook , vragen we een waarborg van € 100
cash te betalen. Deze wordt nadat alles terug is gebracht U terugbezorgd.

15.6. Het ophalen van het materiaal moet gebeuren tussen 7.30 en 10.00 uur. Het terugbrengen moet
gebeuren tussen 18.00 en 20.00 uur.

