Algemene Voorwaarden Hommelsemarkt

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ,,de organisatie’’ wordt bedoeld Hoek Beheer B.V. of diens vertegenwoordigers.
Alle vaste standplaatshouders dienen zich in februari aan te
melden via de website, www.hommelsemarkt.nl
1. U ontvangt daarna p.o. een bevestiging / factuur, betaling
moet voor de in de hierin vermelde datum door ons zijn
ontvangen.
2. Bij te late betaling verliest u het recht op deze plaats.
3. Nieuwe aanvragen worden, a�hankelijk van het te verkopen
artikel, via een wachtlijst toegelaten, zij worden daarvoor door
de organisatie in een later stadium benaderd.
4. De standplaatshouder als natuurlijk persoon dient zelf
aanwezig te zijn en zich te kunnen legitimeren.
5. U dient uw standplaats voor 8.30 uur ingericht te hebben,
vervoermiddelen moeten dan van de markt zijn verwijderd.
6. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de
opstelling van de kramen, er mogen geen verlengingen aan de
voorzijde van de kraam aangebracht worden.
7. Tevens mag de inrichting niet verder uitgebouwd worden dan
de lengte van de kap toestaat, de standplaats houder is verantwoordelijk als bij het niet nakomen van deze verplichting
schade of gevolgschade ontstaat.
8. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze voorwerpen, draden
of touwen te bevestigen aan bomen, pennen te bevestigen in de
bestrating, noch anderszins handelingen te verrichten die
schade kunnen veroorzaken aan eigendommen van de gemeente dan wel van derden.
9. Indien zich tijdens het evenement feiten of omstandigheden
voordoen op grond waarvan de politie, in het belang van de
openbare orde en veiligheid, het voortduren van het evenement
niet verantwoord acht, moeten de activiteiten onmiddellijk
worden gestaakt.
10. Ten alle tijden dient de rij-loper / gangpaden vrij gehouden
te worden.
11. Parkeren in de omgeving doet u voor eigen rekening en risico.
12. Indien u te laat arriveert, om welke reden dan ook, hebben
wij het recht u de toegang tot de markt te ontzeggen.
13. De markt duurt tot 17.00 uur.
14. Het is verboden voor de o�ﬁciële eindtijd de markt reeds met
inpakken van goederen dan wel demonteren van de standplaats
te beginnen.
15. Indien de organisatie door een oorzaak van welke aard dan
ook niet in staat is de verhuurde ruimte ter beschikking te
stellen aan deelnemer, zal de organisatie niet aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
16. De organisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.
17. Weersomstandigheden en de mogelijke gevolgen daarvan

zijn altijd voor rekening en risico van de standplaatshouder.
18. Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van
standruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schri�telijke toestemming van de organisatie.
Het is verboden een standplaats onder te verhuren, bij constatering hiervan wordt u verwijderd en uitgesloten van deelname
voor volgende jaren.
19. Deelnemende ondernemers gevestigd in de straten waar de
markt wordt gehouden dienen deze apparaten zodanig op te
stellen dat de afstand tot het publiek absoluut veilig is. Dit altijd
ter beoordeling aan brandweer, handhaving en/of organisatie.
20. Het verkopen van etenswaren is uitsluitend voorbehouden
aan ondernemers /winkeliers die dit in hun dagelijkse bedrijfsvoering ook doen.
21. Als standplaatshouder bent u verplicht op de hoogte te zijn
van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling,
verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.
22. Er dient een doorgang van 3.50 meter breed en 4.20 meter
hoog te worden vrijgehouden in verband met de doorgang voor
hulpverleningsvoertuigen. Buitenbochtstralen dienen ten
minste 10 m te zijn en binnenbochtstralen ten minste 5,5 m. Dit
in verband met de draaicurves van de hulpverleningsvoertuigen.
23. (Tui-)draden, elektriciteitskabels e.d. welke over de weg zijn
gespannen dienen minimaal 4,20 meter boven het straatniveau
te worden aangebracht.
24. De aanwijzingen of bevelen van de Politie, de brandweer en
de toezichthouders van het cluster Openbare Ruimte, te geven
in het belang van de openbare orde en veiligheid, moeten stipt
en onmiddellijk worden opgevolgd.
25. Afval dient u zelf af te voeren, hierop zal zeer streng worden
gecontroleerd. Bij niet nakomen zullen de kosten bij de
standplaatshouder in rekening worden gebracht.

Kleine blusmiddelen
26. Bij koken, bakken en/of braden dient een brandblusapparaat met ten minste 6 kg blusmiddel aanwezig te zijn.
27. Een klein blusmiddel moet:
• voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar
zijn;
• voor direct gebruik gereed zijn;
• van een geldig Rijkskeurmerk met rangnummer zijn voorzien;
• verzegeld zijn;
• ten minste eenmaal per twee jaar te worden gecontroleerd en
onderhouden;
• van een label of sticker met de laatste controledatum zijn
voorzien;
• onmiddellijk gevuld of vervangen worden na gebruik.
Dit geldt ook indien het toestel niet geheel leeg is.

Elektrische Installaties
28. Elektrische installaties mogen geen gevaar voor het
ontstaan van brand opleveren.

29. Alle voorzieningen t.b.v. de elektra dienen ten minste te
voldoen aan normblad NEN 1010 (Veiligheidsbepalingen voor
laagspanningsinstallaties).
30. Verlengsnoeren dienen geheel afgerold te worden.

Gebruiksvoorschri�ten bij het bereiden van
voedsel
Gasinstallaties
31. Tussen gas�les en verbruikstoestel moet de verbinding
bestaan uit een metalen leiding of uit een goedgekeurde
GIVEG-slang van maximaal 1 meter lengte.
32. Slangen van een gas�les naar een toestel:
• verkeren in goede staat van onderhoud;
• zijn niet uitgedroogd;
• vertonen geen andere beschadigingen;
• zijn niet ouder dan de productspeciﬁcatie aangee�t met een
maximum van 10 jaar;
33. Een gas�les moet zijn voorzien van een erkend geldig
keurmerk;
34. De gasdrukregelaar van een gas�les moet een goedgekeurd
type zijn en niet ouder dan 5 jaar.
35. Gas�lessen en afsluiters mogen uitsluitend door deskundig
personeel worden gerepareerd of veranderd.
36. Gas�lessen en gastanks mogen slechts tot 80% worden
gevuld.
37. Een lege gas�les moet altijd met gesloten afsluiter worden
bewaard.
38. Afsluiters moeten tegen omvallen zijn beschermd. Indien de
bescherming bestaat uit een afneembare kop, moet deze bij
niet aangesloten �lessen zijn afgeschroefd.
39. De ruimte waarin de gas�les(sen) staan:
• moet op de buitenlucht zijn geventileerd door ten minste twee
ventilatieopeningen nabij, of in de vloer;
• moet gasdicht zijn gescheiden van de gebruiksruimte;
• is alleen van buitenaf bereikbaar.
40. Gas�lessen of de gas�lessenopslag mogen in een omtrek van
3 meter niet worden geplaatst nabij rioolputten.

Bakkramen
41. Een frituurtoestel is thermisch beveiligd zodat de temperatuur niet boven 200°C kan oplopen.
42. Binnen handbereik van het baktoestel is voor iedere bak een
passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken
ingeval van brand worden afgedekt.
43. Het blad onder de bak- en braadtoestellen moet ten minste
tot 10 centimeter buiten de toestellen onbrandbaar zijn.
44. De wanden, in de buurt van de bak- en braadtoestellen
moeten tot 30 centimeter buiten de toestellen onbrandbaar
zijn.
45. Voor de opstelling van bakkramen ten opzichte van de
omliggende gebouwen geldt het volgende:
• kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels

toegestaan;
• kook- en bakactiviteiten zijn voor gevels met ramen slechts
toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter uit de gevel.
46. Een bakkraam in de omgeving van brandgevaarlijke
materialen is niet toegestaan.

Mobiele bakwagens
47. De LPG-systemen ten behoeve van kook- en verwarmingsdoeleinden in bak- en frituurvoertuigen dienen te voldoen aan
het gestelde in NPR 2577:2006 (Mobiele verwarmingssystemen
– Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor gebruik in
vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen). Waar de richtlijn NPR 2577:2006 con�licteert met de norm
NEN-EN 1949:2002 (Eisen voor de installatie van LPG-systemen
voor huishoudelijk gebruik in vrijetijdsvoertuigen en andere
wegvoertuigen) geldt de norm.
48. Voor de opstelling van bakwagens ten opzichte van de
omliggende bebouwing gelden de volgende opstellingseisen.
• Kook- en bakactiviteiten voor geheel blinde gevels van
omliggende bebouwing is toegestaan.
• Kook- en bakactiviteiten voor gevels met ramen van omliggende bebouwing is slechts toegestaan bij een minimale afstand
van 5 meter uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe.

Kramen, verkoopwagens en andere uitstallingen
49. Bij de opbouw, aankleding en versiering van kramen,
verkoopwagens en andere uitstallingen mag geen gebruik
worden gemaakt van gemakkelijk ontvlambare materialen.

Tentzeil e.d.
50. De materialen die gebruikt worden voor daken en verticale
afscheidingen van tenten, kramen e.d. moeten voor wat betre�t
de brandklasse ten minste voldoen aan een van de volgende
klassen:
• Klasse 2 van NEN 6065
• Klasse B van NEN-EN- 13501-1
• Klasse B1 van DIN 4102
• Klasse M2 volgens NF P 92-503 t/m NF P 92-505 en NF P 92-507

Vrijhouden van terreingedeelten
en bereikbaarheid

51. Brandkranen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan
worden gemaakt.

Contactgegevens

Hoek Beheer B.V.
Postbus 281
6800 AG Arnhem
info@hoekbeheer.nl
www.hommelsemarkt.nl

