JAARMARKT LENNIK
Marktstraat 46 - 1750 Lennik

OVEREENKOMST
VOOR DRANKSTANDEN
TIJDENS DE JAARMARKT

Reglement opgesteld in overleg met de gemeente.
Met dit reglement willen we drankmisbruik, geluidsoverlast en wildplassen vermijden.
Alvorens een toelating bekomen wordt tot het inrichten van een drankstand dient dit reglement te worden ingevuld en ondertekend.
Men dient dit document te overhandigen aan Kris Lissens, verantwoordelijke van Jaarmarkt Lennik vzw.
Het niet opvolgen van deze strikte richtlijnen kan inhouden dat de vereniging geweerd wordt op de volgende jaarmarkt(en) . Bij het
niet-naleven van het reglement kan het jaarmarktcomité onmiddellijk maatregelen nemen (ondermeer onmiddellijke sluiting van het
drankstand, ………) en zich eventueel later burgerlijke partij stellen wegens het niet-naleven. Er dient ook te worden opgemerkt dat ook
de wetsbepalingen in verband met de Openbare Dronkenschap blijven gelden. Hierdoor is ondermeer de persoon die iemand nog drank
verschaft aan een persoon in kennelijke dronkenschap verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen. Dit reglement wordt
ook overgenomen in een politieverordening van de Burgemeester zodat de politie de bepalingen kan afdwingen. Er zal zeker en vast op
worden toegekeken op de naleving van het reglement.

1.

De standplaats wordt aangewezen door de verantwoordelijke van Jaarmarkt Lennik vzw

2.

Het alcoholgehalte van de dranken wordt beperkt tot max. 22 ° (gehalte aperitief en fruitjenevers) .  

3.

De standhouder is verplicht om, naast alcoholhoudende dranken ook niet-alcoholische dranken aan te bieden, alsook
iets om te eten, zodat de klant een keuze heeft en niet verplicht is alcohol te drinken.

4.

De houders moeten een affiche aanbrengen waarop alle producten vermeld staan die zij verkopen en de prijs.

5.

we dringen nogmaals aan bij de standhouders om inventief te zijn en iets anders te verkopen dan jenever (vb Rodenbach met garnaal, oesters met witte wijn, een streekgerecht.................)  

6.

Elke drankstandhouder bezorgd aan Jaarmarkt Lennik vzw de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke
persoon.

7.

Het sluitingsuur voor de drankstalletjes werd bepaald op 14 uur

8.

Het plaatsen van geluidsinstallaties is niet toegelaten, aangezien er een algemene installatie wordt geplaatst door
Jaarmarkt Lennik vzw.

9.

Verwarmingstoestellen en hun toebehoren dienen te voldoen aan de technische voorschriften dienaangaande.   

10. Bij overtreding van dit reglement zal de vereniging of persoon op de daaropvolgende jaarmarkt(en) niet meer welkom zijn.

Standhoudende vereniging:
Vereniging:
Adres:
PC & Gemeente:

Ondergetekende verklaart nota genomen te
hebben van dit reglement, en dit strikt na te
leven.

Verantwoordelijke voor de stand:

Opgemaakt te Lennik in 2 exemplaren

Naam:

Datum:

Adres:

Naam:

Pc & Gemeente:
E-mail:
Telefoon:

Handtekening:

