Bijlage XIII - Organisatie van de antiekmarkt op de Grote Zavel
HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING VAN DE MARKT
§1. Plaats en openingstijden van de markt:
Plaats: Grote Zavel
Dag en openingstijden: zaterdag van 9 tot 17 u. en zondag van 9 u. tot 15 u.
Gesloten: De markt gaat door op feestdagen.

§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten:
Antiekmarkt, om “antiek” producten te verkopen, zoals bepaald in bijlage II die elke categorie van producten
definieert.

Algemene categorie

Producten

Antiek

Aantal gespecialiseerde standplaatsen voor het
product

Antiek

Onderworpen
aan keuring

64

§3. Afmetingen van de standplaatsen en presentatie van de kramen:
Totaal aantal standplaatsen: 64
Diepte van de standplaatsen: maximaal 3 m
Breedte van de standplaatsen: 3 m minimum - 6 m maximum
Tenten of parasols in de kleuren van de Stad Brussel, te leveren door de marktvereniging
§4. Infrastructuur en diensten voor de handelaars:
Elektriciteit
Huur van tenten / montage / bewaking / opslag georganiseerd door private partners (contact door de
vereniging)
Vereniging van handelaren: M. Ian Panné ian_panne@hotmail.com
Website van de markt: www.sablon-antiques-market.com

§5. Toewijzing van de standplaatsen:
Standplaatsen met abonnement: 53
Losse standplaatsen: 11
Maximumaantal standplaatsen voor dezelfde abonnee: 1
§6. Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats
Prijs per meter van commerciële voorgevel: € 3/dag (abonnement) - € 4/dag (losse plaatsen)
Forfaitair bedrag voor infrastructuren: € 3/dag (abonnement en losse plaatsen)
HOOFDSTUK 2:

VERLOOP VAN DE MARKT

§1. Abonnees dienen ten laatste om 8.30 u. op de markt te zijn. De losse standplaatsen worden om 8.30 u.
verdeeld via loting. Standplaatsen van abonnees die op dat moment niet aanwezig zijn, worden als
vacant beschouwd en toegewezen aan een gelegenheidshandelaar.

§2. De gelegenheidshandelaars worden om 8.30 u. aangeduid via loting. Handelaars die zich daarvóór niet
hebben aangemeld bij de marktmeester, komen niet in aanmerking voor de loting en kunnen dit niet
eisen.

§3. Zolang de markt open is, is het verboden om er voertuigen te parkeren. Voertuigen dienen dus voor 8
u. verplaatst te worden en zijn pas na sluiting van markt weer toegelaten.

§4. De markt dient ten laatste 1 uur na sluitingstijd vrijgemaakt te zijn.

X

§5. De verkoop mag enkel in kramen gebeuren. Deze kramen moeten conform zijn met het door de Stad
Brussel voorgeschreven model en moeten door de Stad goedgekeurd worden voor hun eerste gebruik
en installatie op de markt. De kramen mogen, onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaar en via
de bewaking die de marktvereniging aanbiedt, op de markt blijven tijdens de nachten van vrijdag op
zaterdag en van zaterdag op zondag.
HOOFDSTUK 3:

O RGANISATIE VAN DE SELECTIE EN DE CONTROLES

§1. Alleen kandidaten die uitsluitend antiekproducten aanbieden, maken kans op een standplaats op de
Zavelmarkt, ongeacht of zij een abonnement of losse plaatsen vragen.

§2. Naast de algemene formaliteiten voor het indienen van de kandidaturen zoals voorzien in dit
reglement, dienen de kandidaten hun producten te laten onderzoeken door een expert, die door de
Stad aangeduid wordt. Daardoor kunnen zij uitgenodigd worden zich te plaatsen op een losse
standplaats tot op het ogenblik waarop de expert, aangeduid door de Stad om controles uit te voeren
ter plaatse, is geweest, zonder dat dit de Stad bindt om de kandidaturen te weerhouden na deze
controle.

§3. De kandidaturen worden vervolgens onderzocht door een selectiecomité, dat bestaat uit de schepen
van Handel of zijn vertegenwoordiger, een vertegenwoordiger van de Stad en een of twee
onafhankelijke experts. De experten kunnen hun appreciatie schriftelijk overmaken na de controle van
de producten ter plaatse.
§4. Na het bestuderen van de dossiers beoordeelt het selectiecomité de kandidaturen. Daarbij houden ze
rekening met de definitie van "antiekproduct" zoals bepaald in bijlage II van het reglement. Het
selectiecomité eigent zich het recht toe om de kandidaten op te roepen indien nodig, of om de
standhouders op de markt te bezoeken zonder voorafgaande verwittiging.

§5. De selectie van de jury wordt voorgelegd aan het College van Burgemeesters en Schepenen, die de
uiteindelijke beslissing neemt.
§6. Controles kunnen ook plaatsvinden in de vorm van een bezoek ter plaatse door de expert. Die vraagt
de handelaars naar bewijsmateriaal voor hun goederen, overeenkomstig de definitie van het product
zoals beschreven in dit reglement.

§7. De handelaars zijn verplicht om de documenten voor te leggen die de door het College van
Burgemeester en Schepenen aangestelde experts opvragen.
HOOFDSTUK 4:

P LAN VAN DE MARKT EN VAN DE STANDPLAATSEN PER SPECIALITEIT

Gedetailleerd plan van de productcategorieën per standplaats en nummer van elke standplaats

