
KERSTMARKT BERTEM 2019 
14 en 15 december


Elke standhouder dient de onderstaande voorwaarden na te leven.


Voorwaarden 
• De standhouders kleden de binnenkant van de tent aan in kerstsfeer en in functie van hun 

product.

• De kerstmarkt gaat door op zaterdag vanaf 16u tot 24u en zondag van 14u tot 20u.


• De opbouw kan starten op zaterdag vanaf 9u en de afbraak wordt aangevat onmiddellijk na 
afloop van de markt.


• Er mogen geen elektrische toestellen met een groot energieverbruik (verwarmingstoestellen, 
oventjes…) gebruikt worden in de tent. Deze apparaten dienen op gas te werken.


• De standhouders verzamelen het afval achteraan het Gemeenteplein om nadien te worden 
verwijderd door de organisatie.


• Iedere standhouder krijgt één verlengkabel (extra kabels zelf te voorzien) en voorziet zelf de 
nodige maatregelen voor veiligheid, verlichting, tafels, decoratie, enz.


• De producten die je wenst te verkopen moeten worden opgegeven en beschreven bij de 
inschrijving, zodat een goede mix van aangeboden producten kan worden verzorgd. 
Producten die niet op voorhand werden vermeld en aanvaard, zullen geweigerd worden op 
de kerstmarkt. Dit geldt eveneens voor eten en drank.


• De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal en schade.


• Bewaking is voorzien tijden de nacht van zaterdag op zondag.


Prijzen 
• Prijs voor een tent van 3 x 3m: 90 € (enkel voor hobbyisten, zonder eet- of drankstand).


• Prijs voor een tent van 5 x 5m: 250 €.


Inschrijven 
• Inschrijven kan via deze link: https://kerstdorpbertem.be/inschrijving/.


Betalen 
• Het bedrag dient te worden overgeschreven op rek.nr. BE30 9733 7585 3311 met vermelding 

“Naam van vereniging of bedrijf” en “Tent 3x3” of “Tent 5x5”.


De inschrijving en betaling moeten geregend zijn tenlaatste op 1/12/2019.


Heb je vragen, contacteer ons gerust via email: info@kerstdorpbertem.be


Het geheel van algemene voorwaarden voor brandpreventie tijdens evenementen is te vinden op 
onze website via deze link: https://kerstdorpbertem.be/wp-content/uploads/2019/10/Voorwaarden-
Kerstmarkt-Bertem-2018.pdf.

De richtlijnen van het Voedselagentschap (FAVV) vind via deze link: https://kerstdorpbertem.be/wp-
content/uploads/2019/10/FAVV-2016.pdf 
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