AANVRAAG BEZETTING OPENBAAR DOMEIN ZONDAGSMARKTEN 2017
voor HANDELAARS en HORECA-ONDERNEMERS

TERRAS / TERRASUITBREIDING - VERKOOPSTAND - ROMMELMARKT
Voor de Zondagsmarkten 2017 heeft u als handelaar of horeca-ondernemer in het centrum de mogelijkheid om:
• een verkoopplaats (enkel indien u in orde bent met de onderstaande reglementering – zie kader) of
• terras / terrasuitbreiding (deze aanvraag dient eveneens te gebeuren indien u reeds een vergunning
heeft voor ‘vast’ terras of verkoopstand) of
• een rommelmarktplaats (maximum 2 plaatsen)
aan te vragen vóór uw handelspand, als dit gelegen is in het rommelmarktcircuit (niet van toepassing voor
handelszaken gelegen in de shoppingcentra of straten die niet opgenomen zijn in het circuit – etalage en ingang
dienen in het circuit zelf te liggen – zie marktcircuit beneden).
Deze aanvraag geldt enkel voor u persoonlijk (niet voor derden). U dient op de aangevraagde data zelf aanwezig
te zijn van 8.00 uur tot 13 uur op de rommelmarktplaats of verkoopplaats en de goedgekeurde aanvraag te kunnen
voorleggen aan de controle. Een terras of terrasuitbreiding dient ook om 8 uur opgesteld te staan. Indien dit niet
gebeurd kan vanaf 8 uur kan de ruimte ingenomen worden door rommelmarktstandhouders die nog een plaatsje
zoeken.
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening,
dient u met het volgende rekening te houden:
indien u een vaste wekelijkse rustdag heeft die afwijkt van de zondag (beginnend om 5 uur of om 13
uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur), mag u uw handelsactiviteit uitoefenen
tijdens de periode van de zondagsmarkt;
in alle andere gevallen mag u deelnemen aan de rommelmarkt als natuurlijke persoon voor de verkoop van
tweedehands of 'oude' artikelen (opgelet géén winkelstockmateriaal);
bij het tewerkstellen van personeel tijdens de zondagsmarkt dient evenwel de regelgeving inzake sociale
wetgeving nageleefd te worden.
Aanvragen worden behandeld door dienst Evenementen en beoordeeld in functie van de rommelmarkt en de
beschikbare plaatsen (opgelet maximum 6 meter – indien deze ruimte beschikbaar is voor eigen gevel).

OPGELET
Deze aanvraag kan alleen ingediend worden door de handelaar,
die een handelspand heeft gelegen in het rommelmarktcircuit.

CIRCUIT ZONDAGSMARKT
Stadsplein,
Sint-Martinusplein,
Centrumlaan (tot rotonde),
Grote Markt en zijstraten,
Winterslagstraat (van Grotestraat tot ter hoogte bakkerij Van Grootloon),
Fruitmarkt,
Stationsstraat (van Europalaan tot hoek Molenstraat/Klokstraat),
Molenstraat (hoek Stationsstraat tot hoek Rootenstraat) en
Rootenstraat.

Deze aanvraag dient ten laatste 15 april 2017 binnengebracht, opgestuurd of gemaild te worden naar Dienst
Evenementen (Stadhuis 1e verd. - Stadsplein 1 te Genk). Na deze datum vervalt uw voorrang als handelaar en kan
u in schrijven op de hieronder vermelde inschrijvingsdata en heeft u keuze over de dan nog beschikbare plaatsen.
Inschrijvingen inwoners Genk:
vanaf maandag 15 mei vanaf 10u: start onlineverkoop
maandag 22 mei van 10u tot 18u: balieverkoop stadhuis
Inschrijvingen iedereen:
vanaf dinsdag 23 mei vanaf 10u: start onlineverkoop iedereen
vanaf dinsdag 30 mei vanaf 10u: balieverkoop C-mine onthaalbalie tot uitverkoop
Verantwoordelijke Zondagsmarkten: Adèle Steyfkens 089 65 44 56 of mail: adele.steyfkens@genk.be
Verantwoordelijke mandataris: Lotte Trippaers, Schepen van Economie, Toerisme en Evenementen

AANVRAAG
Ondergetekende vraagt hierbij een bezetting van openbaar domein voor terras / terrasuitbreiding, verkoopstand of rommelmarktplaats aan voor de Zondagsmarkten 2017. OPGELET: zondag 2 juli is koopjeszondag: verkoopstand en doorgang (enkel voor
inkomdeuren) gratis maar ook dit dient aangevraagd te worden.
Alle handelaars gelegen in het rommelmarktcircuit die hun handelszaak openen vóór 14 uur, dienen een doorgang of indien
gewenst een verkoopstand aan te vragen met dit formulier. De ruimte dient vanaf 8.00 uur ’s morgens ingenomen te worden, een
doorgang dient zelf vrijgehouden te worden. Indien dit niet gebeurd wordt de ruimte voor de winkel vanaf 8.00 uur ingenomen
door rommelmarktstandhouders welke een plaats kopen in dagverkoop. Ondergetekende gaat akkoord met deze voorwaarden.
Gelieve onderstaande gegevens volledig in te vullen aub.
HANDELSZAAK

NAAM - VOORNAAM ..............................................................................................................
ADRES ...................................................................................................................................
BTWnr ....................................................................................................................................

ZAAKVOERDER

NAAM - VOORNAAM ..............................................................................................................
ADRES ...................................................................................................................................
TELEFOON .......... /............................. GSM .......... /............................. ...........................................
EMAIL ……………………………………………..

....................................………………............................. .

..................................……………….............................

DATUM

HANDTEKENING ZAAKVOERDER

Gelieve een kruisje te zetten in de kolom die van u van toepassing is, dank u.
GEWENSTE DATA

ALLE ZONDAGEN
Hier enkel invullen indien alle
zondagen dezelfde aanvraag

ROMMELMARKT
tweedehandsartikelen
€ 8,00/persoon
per plaats
(max.2 plaatsen handelaar)

1pl

2pl

1pl
1pl
1pl
1pl
1pl
1pl
1pl
1pl
1pl

2pl
2pl
2pl
2pl
2pl
2pl
2pl
2pl
2pl

VERKOOPSTAND
€ 8,00/persoon
per plaats
Koopjeszondag = gratis

TERRAS
Gratis
Enkel van
toepassing voor
horeca-uitbaters





KOOPZONDAG
doorgang gratis
handelaar dient vóór 8.00u
aanwezig te zijn en
doorgang zelf vrij te houden

of volgende
zondagen:
Zondag 2 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 23 juli 2017
Zondag 30 juli 2017
zondag 6 augustus 2017
zondag 13 augustus 2017
zondag 20 augustus 2017
zondag 27 augustus 2017

1pl
1pl
1pl
1pl
1pl
1pl
1pl
1pl
1pl

2pl
2pl
2pl
2pl
2pl
2pl
2pl
2pl
2pl













Deze aanvraag dient ten laatste 15 april 2017 binnengebracht, opgestuurd of gemaild te worden naar Dienst
Evenementen.
Verantwoordelijke Zondagsmarkten: Adèle Steyfkens (email: adele.steyfkens@genk.be of evenementen@genk.be)
Verantwoordelijke mandataris: Joke Trippaers, Schepen van Economie, Toerisme en Evenementen.

