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Reglement Autoloze Zondag – 19 september 2021 
 
 
Door inschrijving verklaart de standhouder zich akkoord met het reglement voor 
standhouders: 
 

- Na uw inschrijving ontvangt u een standhouderkaart. Indien u met de wagen tot bij 
uw standplaats wil geraken voor opstellen of opbreken van uw stand is deze kaart 
verplicht duidelijk zichtbaar achter uw voorruit. Voertuigen zonder deze kaart zullen 
de toegang worden ontzegd; 
 

- Opstellen van de stand kan van 9 tot 9u45, afbreken kan van 18u tot 19u, enkel op 
deze tijdstippen kan u met de wagen tot aan de stand rijden. Tijdens het laden en 
lossen zal de deelnemer er over waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor 
andere deelnemers en/of voor het doorgaand verkeer en/of de hulpdiensten. 
Wagens kunnen niet geparkeerd worden aan de standplaats; 
 

- De Koning Albertstraat is parkeervrij van 8 tot 19 u en verkeersvrij van 9 tot 20u; 
 

- Het al dan niet plaatshebben van de Autoloze Zondag is afhankelijk van het verkrijgen 
van vergunningen en de geldende coronamaatregelen. Daarnaast is er voor de 
organisatie ook steeds de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen met 
gezond verstand. Hierdoor kan de Dorpsraad Walem eenzijdig en te allen tijde 
beslissen om de activiteiten van een of meerdere standhouders, of een deel ervan 
niet toe te staan of te annuleren; 
 

- Verkoop van dranken en voedsel, dieren en (vuur)wapens is niet toegelaten; 
 

- Verenigingen en handelaars mogen wel drank en voedsel verkopen. Zij staan zelf in 
voor de voedselveiligheid voor de producten die ze op hun standplaats aanbieden;  
 

- Afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen worden terug meegenomen door 
de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde 
omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang; 
 

- De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed 
vakmanschap (correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de 
toestellen, aanwezigheid afsluitkranen, enzovoort) en kan enkel mits toelating 
vanwege de Dorpsraad en Stad Mechelen. Gegevens hierover dienen minstens 1 
maand voor de markt worden overgemaakt aan Dorpsraad Walem vzw. 
 

- Eventuele gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op 
een stabiele ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen onder geen 
enkele vorm hinder vormen voor deelnemers, bezoekers of toegangen. Het bijvullen 
mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd aantal 
gasflessen mogen aanwezig zijn; 
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- Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, 
dienen uit ontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden 
voorgelegd; 
 

- Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen 
aanwezig te zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de 
nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet 
gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten; 

 
- Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:  

o Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; 
o De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
o Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken; 

 
- Verenigingen en handelaars die sterke dranken aanbieden moeten een 

verantwoordelijke aanduiden die dient te beschikken over een blanco 
moraliteitsattest en dit uiterlijk 1 week voor de Autoloze Zondag aan de organisatie 
bezorgd.  De Dorpsraad Walem bevestigd daarna schriftelijk dat het schenken van 
sterke dranken wordt toegestaan zonder dat de Dorpsraad Walem vzw hierin enige 
verantwoordelijkheid overneemt over de standhouder; 
 

- De wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden; 
 

- Particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen 
werden niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen; 
 

- De straat moet ten alle tijden worden vrijgehouden voor voertuigen van de 
hulpdiensten. Uitzonderingen worden ten minste een week voor de Autoloze Zondag 
aangevraagd door de standhouder. In haar beslissing houdt de dorpsraad Walem vzw 
onder andere rekening met de vereiste doorgang voor hulpdiensten, zijnde minimaal 
4 meter. De toestemming is enkel verworven voor de standhouder na schriftelijke 
toestemming van de Dorpsraad Walem; 
 

- Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (vb. tenten, zware 
goederen,…);  
 

- De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, 
signalisatie, veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...); 
 

- Het is verboden om muziek te (laten) spelen op standen. Bij inbreuk zal de 
standhouder hierbij verantwoordelijk zijn. De Dorpsraad Walem vzw voorziet enkel in 
de auteursrechten voor de animatie die door haar voorzien wordt. Dorpsraad Walem 
vzw is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor overtredingen; 
 

- Publiciteit op of in nabijheid van de markt en kermis voor activiteiten in de buurt op 
de dag van de Autoloze Zondag  wordt niet aanvaard. 
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- De standplaatsen zijn minimum 4 lopende meter; 
 

- Garageverkopen of andere standen in de buurt van de markt zijn niet toegestaan; 
 

- Dorpsraad Walem heeft beslissingsrecht om standen toe te staan om te weigeren 
zonder dat ze hiervoor verklaringen of verantwoording te geven aan de standhouder; 
 

- Bij betwisting de Dorpsraad Walem beslissingsrecht; 
 

- De Dorpsraad Walem is een vereniging gebaseerd op vrijwilligers die zich inzetten om 
leuke evenementen te organiseren en mensen samen te brengen. Een evenement als 
dit vergt veel voorbereiding waar we onze vrije tijd voor opofferen. We hopen dat u 
dit apprecieert en geniet van dit evenement. 
 

 


